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MAEB - APRESENTAÇÃO

O Curso de Capacitação denominado “Metodologias Ativas e Educação 4.0 na 
Educação Bilíngue para Surdos” tem como meta formar 500 professores que 
possuem alunos surdos que estão nas escolas públicas de educação básica 
no Brasil para o trabalho com a educação bilíngue em tempos de pandemia, 
com uma educação remota e/ou híbrida.

Veja o vídeo de apresentação no Youtube: https://www.youtube.com/watch?-
v=Ht4au1-yIDo

https://www.youtube.com/watch?v=Ht4au1-yIDo
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4au1-yIDo
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                MAEB
                Módulo 1
                      
Educação de surdos e a educação bilíngue: O que é essencial no ensino remoto?

1.1 Apresentação da autora Núbia Guimarães Faria
ANTES DE INICIARMOS, VOU ME APRESENTAR:
• Olá! Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás.
• Trabalho com o ensino de Libras.
• Sou pedagoga e tenho pós-graduação em métodos e técnicas de ensino.
• Espero que possamos compartilhar conhecimentos em prol dos alunos surdos 

que estudam na educação básica.

Bem-vinda e bem-vindo!

1.2 Conteúdos
Os Conteúdos que vamos estudar são:

• Educação de surdos e a educação bilíngue: O que é essencial no ensino remo-
to?

• Ensino remoto, ensino virtual e educação à distância.
• Princípios importantes para o estudo e trabalho remoto.

MATERIAL EXTRA, PARA LEITURA:
TEMA: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E A ORGANIZAÇÃO DA 
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: QUE TERRITÓRIO É ESSE?
BRAGA, Glaura; PRADO, Rosana; CRUZ, Osilene.
RevistAleph, n. 30, 2018.

REPOSITÓIRO HUET - INES
 http://repositorio.ines.gov.br/ilustra

SUGESTÃO DE FILME
A música e o silêncio.

Jenseits der Stille é um filme alemão de 1996 dirigido por Caroline Link. Conta a 
história de Lara, cujos pais são surdos, e seu envolvimento com a música.

Data de lançamento: 19 de dezembro de 1996 (Alemanha)
Direção: Caroline Link
Indicações: Prêmio de Cinema Alemão de Melhor Diretor
Roteiro: Caroline Link, Beth Serlin
Prêmios: Prêmio de Cinema Alemão de Melhor Trilha Sonora
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2.1 Discussão sobre o conceito de Educação de Surdos
Vamos iniciar nossa reflexão sobre que é educação de Surdos.

Momento de refletir sobre várias perguntas:

• Por que falamos em educação de Surdos?
• A história da educação de Surdos é a mesma da dos ouvintes?
• O que precisamos fazer para garantir uma educação de Surdos com qualidade?
• Somente a presença do intérprete de Libras garante a qualidade no aprendizado 

dos Surdos?

Vamos conversar um pouco sobre os Surdos

• A Língua Brasileira de Sinais - Libras foi reconhecida pela lei 10.436/2002 
(BRASIL, 2002) como meio legal de comunicação e expressão e outros recursos 
de expressão a ela associados.

• Libras é um meio reconhecidamente legal de comunicação e, portanto, um 
direito dos Surdos e pode ser utilizada nos mais diversos espaços de interação 
públicos ou privados.

• A língua dos Surdos brasileiros é a Língua Brasileira de Sinais, ela tem a 
gramática própria e todos os universais linguísticos como qualquer outra 
língua a exemplo também da língua portuguesa.

• Ao falar de língua, precisamos abordar a cultura, e quando pensamos em 
surdos, falamos de cultura surda. Ela, a cultura, está presente na comunidade 
surda e além da língua se manifesta por meio da leitura visual de mundo e do 
uso de seus artefatos a partir da identidade de cada indivíduo.

• Quando falamos de comunidade Surda estamos falando de todas as pessoas 
Surdas ou não, que estão ligadas ao mundo dos Surdos. Sejam elas familiares, 
amigos, profissionais diversos além dos próprios Surdos de diferentes 
identidades.

• É importante abordar que existem diferentes tipos de identidades surdas e 
que elas podem viver em constante transformação. Isso significa que os Surdos 
não são todos iguais como muitos podem pensar pois eles são diferentes em 
relação à Libras e ao grupo ao qual pertencem. Antes de serem Surdos, eles 
são pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras.

• Na comunidade surda, cada pessoa tem ou ganha uma identificação visual 
que é chamada de sinal. O sinal individual é uma espécie de batismo dentro da 
comunidade, e muitas vezes está relacionado com marcas corporais, visuais, 
localidade, profissão etc.

• Busque conhecer um pouco mais sobre os surdos e como se comunicam.

Você já visitou o site TV INES? Ele é famoso, é a única TV brasileira que tem conteúdos 
acessíveis em Libras e programação para crianças, adolescentes e adultos surdos. 
Super interessante! Promove a acessibilidade para toda comunidade surda do 
Brasil. Acesse o site e aprenda com os vários conteúdos. Aproveite esse momento 
em que as aulas estão virtuais e indique para o seu aluno assistir e ficar por dentro 
de todas novidades do momento! Segue o link: http://tvines.org.br.
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Vamos refletir!

A inclusão acontece efetivamente para os alunos surdos? O que influencia a não 
efetiva inclusão dos surdos? Qual é a educação ideal para Surdos? O que você 
pode fazer para garantir a inclusão do surdo na escola?

Sugerimos, de início, o estudo deste Livro: Vendo Vozes, uma Jornada pelo Mundo 
dos Surdos, do autor Oliver Sacks, publicado pela editora Imago, Rio de Janeiro , 
1990.

Vale a pena a leitura, é bem interessante:

O autor descreveu a História dos Surdos Americanos, sobre sua luta pelo direito de 
usar a Língua de Sinais Americana (ASL). Ele desenvolveu um estudo na década de 
1980 e ficou impressionado com a língua dos Surdos, que compõem uma minoria 
linguística. Você sabia que em cada país existe uma língua de sinais diferente? 
Aqui no Brasil é Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Discussão do conceito de Educação de Surdos:

Strobel (2009) afirma que quando pensamos em educação de surdos precisamos 
teorizar a partir dos espaços da cultura surda. Isso envolve história cultural, a língua 
de sinais, as questões identitárias , legislação específica para surdos, pedagogia 
surda, literatura surda, dos estudos culturais e estudos surdos.

A educação de surdos está ligada a entender o surdo em suas especificidades 
históricas, identitárias, linguísticas, culturais e saber que cada sujeito é único.

Vamos refletir sobre isso!

1. Você como professor e/ou intérprete de Libras vê o aluno surdo por esse viés?
2. O que você faz para garantir a acessibilidade do aluno surdo enquanto minoria 

linguística?

“São inúmeros os recursos didáticos que podem ser utilizados na educação de 
surdos. O aspecto que faz a diferença é, sem dúvida, a criatividade do professor. 
Muitos recursos surgem no dia-a-dia, quando o professor se vê diante de uma 
situação em que se faz necessário algum apoio material para que consiga alcançar, 
de forma eficaz, a compreensão da criança, ou para que a mesma consiga acessar 
o conhecimento de forma plena. Muitos destes recursos não estão aí, prontos 
para serem adquiridos, precisam ser confeccionados, precisam ser criados.” 
QUADROS, SCHIMIEDT (2006, p.99)

Para pensarmos sobre o assunto, temos mais perguntas:

• Você produz materiais diversificados para seus alunos?
• Quais os recursos que você utiliza?
• Você consegue criar ou adaptar materiais didáticos?
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Nos próximos módulos você começará a aprender sobre como trabalhar 
remotamente com o aluno surdo e poderá aproveitar as suas ideias para ensiná-
lo por meio da tecnologia.

Então agora, vamos conhecer um pouco sobre a educação bilíngue para Surdos. 
Avance!

2.2 Fundamentos e características da Educação Bilíngue para Surdos
Vamos iniciar nossa reflexão sobre o que é educação de Surdos.

Para tratar de Educação Bilíngue, há características que precisam ser consideradas...

• Você sabia que na educação bilíngue para surdos duas línguas estão envolvidas? 
A libras e língua portuguesa.

• Uma língua pode ser privilegiada em detrimento da outra?
• As metodologias da educação bilíngue são as mesmas aplicadas a todos os 

alunos?
• Qual língua tem que ser ensinada primeiro?
• O professor que trabalha com educação bilíngue precisa ser fluente na Libras?

Educação Bilíngue significa uma educação que usa duas línguas. No caso de 
crianças surdas, o ideal é utilizar a língua de sinais como língua de instrução 
dentro de sala de aula e a língua portuguesa escrita. Como já dissemos, no Brasil, 
a língua de sinais é a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e cada país tem sua língua 
de sinais: Língua Americana de Sinais (ASL), nos Estados Unidos; Língua Francesa 
de Sinais (LFS) na França, e assim por diante.

• Os pais ouvintes que têm os filhos surdos ficam perdidos quanto à educação 
desse filho. Procuram informação e, normalmente, são direcionados por um 
viés oralista: os profissionais, em geral, indicam colocar o implante coclear e 
a terapia com fonoaudióloga. Com essas orientações, os filhos desenvolvem 
a identidade ouvinte ou híbrida. Geralmente, os pais não são orientados a 
aprender a Libras, ou colocar os filhos na educação bilíngue para surdos.
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Qual educação que nós surdos queremos? E por que queremos?

Vamos refletir!!!

Alguns pontos importantes da Educação Bilíngue para Surdos

• Ensino de duas línguas
• Libras ensinada com metodologia de L1
• Língua Portuguesa ensinada com metodologia de L2 na modalidade escrita
• Professores fluentes nas duas línguas
• Identidade, cultura surda a serem respeitadas
• Libras como língua de instrução
• Recursos e metodologia próprios
• Legislação...

Você conhece o que é consciência surda?

Do resultado do ensino da língua materna nos anos iniciais dependerá toda vida 
acadêmica do aluno.
• Responsabilidade da escola - Precisa adaptar as informações dando prioridade 

aos recursos visuais , com junto a Libras.
• Responsabilidade do professor – Disponibilizar e adaptar o material didático 

bilíngue para incentivar a aprendizagem do aluno surdo.
• Responsabilidade da família - Saber lidar com os desafios de criar um filho 

surdo, procurando se comunicar sempre pela libras, acreditando que ele pode 
aprender por meio desta língua.
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Educação bilíngue

“Discutir a educação bilíngue numa dimensão política assume um duplo valor: 
o “político” como construção histórica, cultural e social, e o “político” entendido 
como as relações de poder e conhecimento que atravessam e delimitam a pro-
posta e o processoeducacional.” Skliar (1999, p. 7)

Para você como seria uma educação bilíngue para Surdos ideal?

Como poderiam ser feitos os registros pelos surdos pensando em uma educação 
que contemple as duas línguas?

• Formação dos profissionais que atuam na educação bilíngue
• Professor surdo (a)
• Professor ouvinte bilíngue
• Intérprete de Libras

Para refletir!
Todo aluno surdo, quando inicia os estudos, já sabe Libras?

Em todas as escolas existem profissionais surdos para serem modelos linguísticos 
para os alunos surdos?

Existem profissionais intérpretes com formação adequada em todo o território 
brasileiro?

As metodologias de ensino são adequadas para os alunos surdos?

O que é necessário quando se pensa uma educação bilíngue para Surdos?

• A presença de um profissional surdo adulto que domine libras para servir como 
modelo linguístico e contribuir com a auto-imagem positiva da criança surda.

• A valorização da Língua de Sinais em todos os espaços escolares.
• Profissionais que dominem as duas línguas.
• Formação continuada para os professores.
• Libras como L1 para ser a base linguística de aprendizagem da segunda língua.
• Valorização da identidade , cultura e literatura surda.
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Viu a imagem acima? Vamos refletir:
É importante pensar atividades que ativem os conhecimentos prévios dos alunos. 
A busca pela criação de materiais bilíngues, para Solé (1998), é essencial no 
processo de aprendizagem leitura visual.

Agora responda:
Você já consegue utilizar os recursos tecnológicos no ensino bilíngue: Libras e 
Português, para oferecer os alunos surdos um ensino acessível?

Você utiliza recursos/ferramentas que são compatíveis com a escolaridade do 
aluno surdo, com a faixa etária? Em relação aos conteúdos você cria ou adapta os 
materiais didáticos?

Ensino de Língua Portuguesa para Surdos

Esse ainda é um grande desafio na educação bilíngue para Surdos

Sugestão de sites com materiais em libras que pode ser trabalhados com surdos

Onze histórias em um segredo
Lendas indígenas, adaptadas para a cultura surda.
https://goo.gl/RDNECC

Bibliolibras – Biblioteca virtual infanto-juvenil, com ledas dos irmãos Grimm, em 
português oral e escrito e libras.
www.bibliolibras.com.br

TV INES – Site do Ines (Instituto Nacional de Educação de Surdos), com diversos 
vídeos em libras, legendados, tratando de vários assuntos.
http://tvines.org.br

Ensino remoto, ensino virtual e ensino à distância.
Ninguém estava preparado para esse momento.
Todo o mundo foi pego de surpresa.
E agora como fazer com os alunos surdos? Pensar formas de adaptar?
Aprender novas metodologias? Deixar os alunos surdos sem nenhum tipo de 
atendimento? Sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet.
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Precisamos refletir sobre a melhor forma de garantir os direitos linguísticos e edu-
cacionais dos alunos surdos.

2.3 O que é ensino remoto, ensino virtual e ensino à distância

Vamos conhecer de forma breve o que é o ensino remoto, ensino virtual e ensino 
à distância.

Ensino remoto: as aulas acontecem ao vivo, por diferentes plataformas por, video-
conferência ou webconferência e respeitam de certa forma a rotina do aluno, pois 
as aulas acontecem nos dias e horários previstos nas aulas presenciais. Elas po-
dem ser disponibilizadas para os alunos em arquivos gravados. Esse ensino tem a 
interação entre professor e aluno e se assemelha as aulas presenciais.

Ensino virtual: utiliza a internet e os meios de comunicação para transmitir o con-
teúdo. As aulas podem ser realizadas por vídeo, webconferências ou vídeo-aulas, 
podem ser em tempo real e/ou gravadas. Faz parte da modalidade EAD.

Ensino à distância: possui uma metodologia e materiais específicos para a modali-
dade à distância. As aulas são gravadas previamente e o aluno assiste a essa aula 
em uma plataforma on-line. Conta a participação de tutores para acompanhar o 
desenvolvimento, as atividades e tirar dúvidas. Conta também com professores 
autores e responsáveis pela disciplina, suporte e avaliação dos alunos.

2.4 Dimensões do Ensino remoto

As aulas remotas emergenciais foram adotadas em quase todo o mundo, devi-
do à pandemia da COVID-19. Por isso, propomos pensar o que é essencial nesse 
momento, pensando nos sujeitos surdos que frequentam as escolas da educação 
básica brasileira e que estão em casa, recebendo conteúdos escolares de forma 
remota.
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2.5 O que é essencial no ensino remoto?
O que é essencial e importante para ser ensinado remotamente?

Temos que garantir:
• Acesso à língua de Sinais e ao Português escrito.
• Inserir da janela do intérprete.
• Acesso aos conteúdos de forma adaptada e contextualizada.
• Metodologias que contemplem os instrumentos visuais do português escrito e 

o vídeo em Libras.
• Levar o aluno a criticidade.
• E muito mais...

Vamos refletir sobre a conduta docente no ensino de L1 e L2.

“A prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e 
de pureza” (Paulo Freire). Quando ensinamos Libras/Português, devemos usar 
da ética e do exercício da curiosidade, porque com isso, faz da curiosidade, 
perseguidora metodicamente de seu objetivo, que é o exercício da prática de ser 
professor. Levar o aluno a ser produtor do seu próprio conhecimento.

Algumas sugestões…

Levar o aluno a expressar a sua criatividade por meio de atividades bem explicadas 
e que tenham um objetivo claro.
Pedir aos alunos surdos para se filmarem, fazendo as suas produções.
Proporcionar a autonomia do aluno surdo com o objetivo que ele amplie e 
desenvolva o seu conhecimento.
Importante:

Os professores precisam quebrar a antiga tradição da forma de ensinar... A 
realidade mudou e estamos em um período atípico e diferente. Então, deixe 
a criatividade te levar e crie meios de despertar no aluno surdo a vontade de 
aprender.
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                MAEB
                Módulo 2
                      
Metodologias Ativas Aplicadas à Educação dos Surdos

Proposta do módulo
NESTE ITEM APRESENTAMOS
• Metodologias ativas
• Aprendizagem baseada em problemas
• Aprendizagem baseada em projetos
• Gamificação
• Sala de aula invertida
• Aprendizagem em pares
• Ensino Híbrido

ITENS

1 Apresentação da autora Karlla Patrícia de Souza Freitas

1.1 O que são metodologias ativas?

1.2 Quem recebemos em sala de aula?

1.3 Conceituando a Libras

1.4 Alguns tipos de metodologias ativas

1 Apresentação da autora Karlla Patrícia de Souza Freitas

ANTES DE INICIARMOS, VOU ME APRESENTAR:

• Eu sou professora do CAS - Centro de Capacitação de Profissionais da Educa-
ção e Atendimento às Pessoas com Surdez de Goiânia

• Trabalho com o ensino de Libras.
• Sou formada em Letras: Libras e tenho pós-graduação em Linguística das Lín-

guas de Sinais e em Neuropedagogia.

Bem-vinda e bem-vindo!

1.1 O que são metodologias ativas?
VAMOS INICIAR NOSSA REFLEXÃO SOBRE QUE SÃO METODOLOGIAS ATIVAS.
Momento de refletir sobre algumas perguntas:

• As metodologias ativas são novas?
• Quais as correntes pedagógicas que buscavam um ensino ativo?
• É uma metodologia que visa o quê?
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Vamos conversar um pouco sobre as metodologias ativas...

• Apesar de estar sendo muito comentada no momento, temos registros de 
discussões sobre uma aprendizagem significativa desde o século XIX, essa 
pedagogia ia contra aquilo que chamamos de educação tradicional.

• No século XX, com o surgimento de diferentes correntes pedagógicas a 
discussão de uma pedagogia que coloca o aluno em uma situação ativa vem 
com grande força e temos duas correntes que trazem para o centro das suas 
discussões o ensino ativo. São elas: pedagogia da ação e escola nova.

• Como representante do movimento escola nova temos John Dewey.
• O movimento Escola Nova defendia não apenas um tipo de escolarização, 

ou um tipo de sistema didático, mas sim um conjunto de princípios, que iam 
na contramão das formas tradicionais de ensino (LOURENÇO FILHO, 1978; 
LUZURIAGA, 1971)

• A pedagogia da ação, de acordo com Larroyo (1970), criou métodos ativos para 
as crianças utilizarem as suas experiências, observações e reflexões, ou seja, as 
crianças passariam por um processo de autoeducação.

• O ensino deveria se adaptar a cada grupo, ao sujeito, buscando a formação 
integral da criança.

• A aprendizagem é encarada como um processo amplo e é a base para uma 
formação crítica e reflexiva.

No contexto da educação bilíngue para surdos:
O aluno surdo é personagem principal e o maior responsável pelo processo de 
autoaprendizado.
O ensino pode incluir diversos recursos como: vídeos com a janela do intérprete de 
Libras, vídeos em Libras, softwares, apps, recursos imagéticos, entre outros.
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1.2 Quem recebemos em sala de aula?

Organograma apresentando os tipos de alunos que recebemos em sala de aula

1.3 Conceituando a Libras
A Lei 10.436/2002 é chamada a Lei da Libras - Língua Brasileira de Sinais. Esta Lei 
define a Libras como:
“A forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico 
de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas.” 
(BRASIL, 2002, p.1).

“Assim, incluir alunos surdos na escola regular acarreta desafios e obstáculos 
relacionados à comunicação, interação, conhecimento e capacitação de professores 
que traduzem as próprias barreiras do ensino (SOUZA; SILVA; BUIATTI, 2015), como 
também, professores em formação ou capacitação em Libras, como resultado, 
devem conhecer os variados contextos da Língua de Sinais para desenvolver e 
ministrar aula a eles (MONTEIRO, 2008 apud PENHA; PENHA, 2014)”. (COSTA, s/d, 
p. 1).

Sobre esses assuntos tratados até agora, sugerimos, de início, o estudo deste Livro:

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP 
(FEU), 1999.

Esse livro traz toda a história da pedagogia e da educação.
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1.4 Alguns tipos de metodologias ativas
E você, conhece todas as metodologias ativas?

Atualmente existem vários tipos de metodologias ativas. Escolhemos alguns tipos 
de metodologias para serem abordadas.

Vamos conhecer alguns tipos de metodologias ativas? Esses são alguns exemplos:

• Aprendizagem baseada em projetos
• Aprendizagem baseada em problemas
• Gamificação
• Sala de aula invertida
• Ensino híbrido
• Aprendizagem em pares

SUGERIMOS ALGUNS LIVROS SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS:
VICKERY, Anitra. Aprendizagem ativa nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Porto Alegre: Penso, 2016.

O livro funciona como um guia prático para a teoria e a prática da aprendizagem 
ativa, apresentando pesquisas e estudos de caso para inspirar professores a 
criarem suas próprias estratégias de ensino.

BERGMANN, Jonathan; SAMS; Aaron. Sala de aula invertida – Uma metodologia 
ativa de aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

O livro discute a ideia central do modelo de sala de aula invertida, no qual o estudante 
estuda previamente conteúdos indicados pelo professor para, no momento do 
encontro presencial, esclarecer dúvidas e aprofundar o tema pesquisado.

PILATI, Eloisa. Linguística, gramática e aprendizagem ativa. Campinas, SP: Pontes, 
2017.

A obra discute uma metodologia da aprendizagem ativa na qual os alunos usam 
a gramática de forma consciente e que beneficie sua produção de textos. “Ela é 
capaz de favorecer o aprendizado consciente, crítico e mais efetivo da estrutura e 
das virtualidades do idioma”, diz a autora.

MATTAR; João. Metodologias ativas para educação presencial, blended e a 
distância. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

O autor aborda diversos tipos de metodologias ativas com orientações e exemplos 
para a educação presencial, semipresencial e a distância, na educação básica. A lista 
inclui aprendizagem híbrida, sala de aula invertida, peer instruction, aprendizagem 
baseada em problemas, em projetos, em gamificação, dramatização, design 
thinking, entre outros.

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: 
uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.
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A obra reúne práticas pedagógicas na educação básica que estimularam o prota-
gonismo dos estudantes. Os autores brasileiros analisam os motivos e benefícios 
de se utilizar metodologias ativas na educação de forma inovadora.

CORTELAZZO, Angelo Luiz (et. al.). Metodologias ativas e personalizadas de apren-
dizagem. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

A proposta do livro é ampliar o uso do termo blended learning, atribuído ao ensi-
no híbrido, um “blend” metodológico e personalizado. Assim, são apresentadas e 
tratadas algumas metodologias que podem ser combinadas.

BENDER, Willian N. Aprendizagem baseada em projetos. Porto Alegre: Penso, 2014.

A aprendizagem por meio de projetos permite aos estudantes buscar a solução 
para questões e problemas reais, por meio de uma estrutura de ensino interdis-
ciplinar e que torna o processo de obtenção de conhecimento mais estimulante. 
O autor apresenta diretrizes práticas para sua implementação nos ensinos funda-
mental e médio.

ITENS

2 O que é aprendizagem baseada em projetos

2.1 Aprendizagem baseada em projetos no contexto da educação de surdos

2 O que é aprendizagem baseada em projetos
VAMOS INICIAR NOSSA REFLEXÃO SOBRE QUE É APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS.
Momento de refletir sobre algumas perguntas:

• A aprendizagem baseada em projetos é algo novo?
• Você sabe o que é aprendizagem baseada em projetos?
• Como é estruturada essa metodologia?
• Qual é o objetivo dessa metodologia?

“A metodologia da aprendizagem baseada em projetos originou-se em 1900, com 
o filósofo americano John Dewey (1859 – 1952). Ele defendeu o “aprender mediante 
o fazer”, buscando a valorização, o questionamento e a contextualização da com-
petência de pensar dos estudantes. Esse pensar deveria seguir uma forma gra-
dativa de aquisição de um conhecimento relativo para solucionar situações reais. 
Essas situações seriam inseridas em projetos referentes aos conteúdos na área de 
estudos. A meta era o desenvolvimento dos alunos no aspecto físico, emocional e 
intelectual, por meio de métodos experimentais”. (MASSON et al., 2012, p. 2).
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2.1 Aprendizagem baseada em projetos no contexto da educação de surdos
• Como o próprio nome já diz, a aprendizagem ocorre por meio de projetos.
• Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP): é uma metodologia sistemática de 

ensino que envolve os alunos surdos na aquisição de conhecimentos e habili-
dades, por meio de um consistente processo de investigação.

• A ABP é estruturada por questões autênticas e desafiadoras, resultando no de-
senvolvimento de produtos e tarefas cuidadosamente planejados.

• A metodologia forma jovens alunos surdos para o sucesso pessoal, acadêmico 
e profissional, e também os prepara para enfrentar os desafios de suas vidas e 
do futuro.

Veja essa sugestão de roteiro da aprendizagem baseada em projetos:
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A aprendizagem baseada em projetos pode ser considerada como uma maneira 
de aprender que tem como referência a resolução de problemas reais (teóricos 
e práticos) a partir de Competências (por exemplo: conhecimentos, habilidades e 
atitudes). (BRAGA, 2014)

É importante compreender que o surdo é capaz e pode resolver diferentes tipos de 
problemas reais, ou seja, podem fazer muitas coisas!

3 O que é aprendizagem baseada em problemas

3.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas com foco no aluno surdo

3 Aprendizagem baseada em problemas
VAMOS REFLETIR!
Essa aprendizagem é centrada em quem?

Os alunos têm que resolver problemas?

Qual é o papel dos professores?

Como seria essa aprendizagem com o foco no aluno surdo?

“A aprendizagem baseada em problemas é idealmente apropriada para 
aprendizagens centradas no estudante, autodirigidas e individualizadas. Em um 
modelo em que os discentes podem escolher um problema específico ou tema 
maior. Eles, então, projetam, desenvolvem e modificam o modo ou caminho da 
resolução do problema. Isto inclui decisões sobre o que deve ser aprendido, quais 
recursos devem ser procurados e usados e como a comunicação do entendimento 
e a resolução do problema devem ser apresentadas. Os professores atuam como 
facilitadores e colaboradores”. (GLASGOW, 2019, p. 35-36).

3.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas com foco no aluno surdo
• O método da Aprendizagem Baseada em Problemas tem como propósito tornar 

o aluno surdo capaz de construir o aprendizado conceitual; o prepara para o 
mundo do trabalho.

• O professor idealiza algum problema para ser desenvolvido em atividade com 
os alunos surdos. Lembrando que o professor precisa adaptar a atividade para 
que fiquem adequadas aos alunos surdos.

• O professor precisa estimular os alunos surdos a refletir e a encontrar uma 
solução, resultando em aprendizagem.

• Há controle de tempo para execução de atividades.

Os alunos 
surdos podem ser 
independentes e 

alcançar excelentes 
conquistas em seu 
desenvolvimento.

O trabalho dos 
alunos surdos possui 
mais importância.

As escolas e 
salas de aula são 
comunidades de 
alunos tanto surdos 
quanto ouvintes e os 
professores também 
aprendem com eles.
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• Na aula virtual, o aluno pode enviar as atividades que podem conter avaliação 
positiva ou negativa do resultado (BOROCHOVICIUS; TORNELLA, 2014). O 
importante é estimular o diálogo.

4 O que é gamificação?

4.1 Gamificação para surdos

4 O que é Gamificação

VAMOS REFLETIR!

Você sabe o que é gamificação?
Como podemos utilizá-la em nossas aulas?

Alguns pontos importantes sobre a gamificação

• Ao contrário do que muitos acham, consiste em utilizar recursos de jogos em 
contextos de sala de aula.

• Não são os jogos que determinam a metodologia.
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A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários não 
games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer 
e entretenimento. Compreendemos espaços de aprendizagem como distintos 
cenários escolares e não escolares que potencializam o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas [...]. (ALVES, MINHO E DINIZ, 2014, p. 76)

Vejamos o que Busarello (2016) fala sobre a Gamificação:

“Os jogos são capazes de promover contextos lúdicos e ficcionais na forma de 
narrativas que favorece o processo de geração e relação com o conhecimento.

Nos aspectos narrativos os jogos permitem que o indivíduo vivencie um fragmento 
de espaço e tempo característicos da vida real em um contexto ficcional e 
controlado.

Uma narrativa de jogo se desenvolve através de uma sequencialidade articulada 
de ações que determinam o tempo e culminam em transposições sucessivas de 
situações e estados.

Essa mesma característica de divisão sequencial é percebida na forma mais básica 
de narrativa linear, com a divisão clássica em três atos das obras cinematográficas 
– apresentação, confrontação e resolução, ou a sequencialidade de quadros das 
histórias em quadrinhos.

O que se faz notar, todavia, é que a base para a construção de histórias em mídias 
sequências ou literárias e de histórias em jogos parte de uma gênese comum, que 
se traduz na própria construção de uma narrativa. Ou seja, o ato de contar histórias.

Agentes presentes em jogos, como personagem, competição e regras podem ter 
efeito direto na motivação da aprendizagem. Identifica-se que qualquer história 
deve abranger um personagem realizando ações em algum lugar, e que estas 
ações devem respeitar as regras do ambiente narrativo. Por outro lado, quando o 
indivíduo está imerso em uma obra narrativa está disposto a obedecer às regras 
daquele novo universo, e isso envolve tanto aspectos das formas de navegação 
como da própria competição. Estes são elementos que possibilitam maior vivência 
do sujeito no universo ficcional” (BUSARELLO, 2016, p.10-11).

4.1 Gamificação para Surdos
• A gamificação na educação de surdos pode auxiliar no aprendizado em todas 

as disciplinas escolares;
• Proporciona a oportunidade desse aluno ser mais crítico;
• Internalizar regras;
• Melhora o engajamento dos surdos;
• Desenvolve o trabalho em equipe;
• Melhora a comunicação;
• Auxilia no desenvolvimento de estratégias etc.
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Acesse e conheça sites que têm jogos para surdos:

 https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=libras

 http://libras.ufsc.br/old/public/jogos
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5 O que é a sala de aula invertida?

5.1 A sala de aula invertida consiste em três momentos diferentes

5.2 Sala de aula invertida para surdos

5.3 Quais as necessidades dos alunos surdos no ensino à distância

5 Sala de aula invertida
Você sabe o que é a sala de aula invertida?

Flipped classroom ou sala de aula invertida é uma inovação no processo de ensi-
no-aprendizagem. É considerada uma grande inovação no processo de aprendi-
zagem, porque tem como pressuposto a inversão da lógica da forma como uma 
aula é organizada de maneira completa. (MENDONÇA, 2015)

• Ela se baseia no ensino híbrido: presencial e remoto.
• 
Após o aluno absorver o conteúdo através do meio virtual, ao chegar na sala de 
aula presencial, ele estará ciente do assunto a ser desenvolvido, sendo o local 
ideal para dar início a interação professor-aluno, sanando todas as dúvidas e 
construindo atividades em grupo. (MENDONÇA, 2015).
• 
• Na sala de aula invertida o professor deixa de ser grande detentor de conheci-

mento.
• Neste caso, ele passa a atuar mais como um mediador que orienta e guia o 

aluno em um processo de ensino.
• Os alunos, por sua vez, são ativos, visto que são eles quem buscam a informa-

ção em um ambiente virtual de aprendizagem.

5.1 A sala de aula invertida consiste em três momentos diferentes
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• Primeiro, o aluno estuda o conceito que será visto na escola, antes da aula, se 
preparando para as atividades que serão realizadas.

• Esse estudo pode ser feito baseado em referências pesquisadas pelos pró-
prios alunos ou em referências selecionadas pelo professor que podem ser 
complementadas pelos alunos (MORAIS; BARRETO, 2019). Veja que, na sala 
de aula investida, como é importante que os professores tenham uma postura 
que estimule, desafia e motiva os estudantes.

Os conteúdos são explorados, inicialmente, pelos alunos de forma individual. 
Essa exploração e primeiro contato pode ser virtual, com vídeos, textos, resumos, 
imagens, filmes etc.

• O segundo passo é o momento da aula, em que os alunos usarão os conceitos 
aprendidos e estudados previamente para construir o diálogo com o profes-
sor dentro da aula, aplicando o que aprenderam e participando ativamente da 
mesma.

• O professor passa a atuar como um mediador daquilo que está sendo apren-
dido pelos alunos, buscando identificar pontos estudados, aprofundados e 
validar informações obtidas pelos estudantes. (MORAIS; BARRETO, 2019)
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O momento de contato com os professores e demais estudantes é importantís-
simo para a interação, para o aprofundamento e para a revisão de conteúdos em 
estudo. Este momento é oportuno para levantar e sanar as dúvidas e comple-
mentar com novas formas de visualizar os conteúdos em aprendizado.

• O terceiro, é o momento posterior à aula, em que os alunos poderão aprofun-
dar o que foi estudado em um local externo à escola, buscando mais informa-
ções para complementar aquilo que estudaram na aula.

• Esse momento é importante para alunos solidificarem sua aprendizagem e 
buscar assuntos ligados ao tema que sejam de seu interesse. (MORAIS; BAR-
RETO, 2019)

O aprendizado não termina com o fim do contato direto e presencial com o pro-
fessor. Os estudantes podem aprofundar, aplicar o que aprenderam em local ex-
terno ao ambiente educacional e podem relacionar o que aprenderam com a vida 
prática. Por isso, é muito importante que os professores incentivem o desenvolvi-
mento de habilidades e competênicas, muito mais do que de conteúdo curricular.
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5.2 Sala de aula invertida para Surdos
Veja o que é importante pensar quando se tem alunos surdos no contexto de sala 
de aula invertida:

• Materiais em Libras disponibilizados antecipadamente
• Aluno surdo sujeito ativo na sua aprendizagem. Portanto, precisam ser estimu-

lados
• Autonomia do aluno surdo é uma habilidade importante
• Professor mediador
• Conhecimento é adquirido por meio de interação
• Tempo otimizado
• Organização do material de estudo com base no conhecimento adquirido pelo 

aluno surdo

5.3 Quais as necessidades dos alunos surdos no ensino à distância?
O que o aluno surdo precisa para aprender à distância?
Quais recursos que são necessários?
Os alunos surdos precisam aprender todos os conteúdos que os demais alunos 
estão aprendendo. Os recursos necessários são os que contemplem as especifici-
dades linguísticas, identitárias e/ou culturais dos surdos.

Seguem algumas sugestões para você aplicar com o seu aluno surdo.

• Vídeos em Libras;
• Vídeos com a janela do intérprete
• Vídeos com legenda;
• Uso das redes sociais como ferramenta pedagógica;
• Blog;
• E-Book;
• Exercícios on-line;
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• Webinars;
• Google Classrom;
• Grupos de discussão;
• Zoom;
• WhatsApp;
• Telegram;
• Meet;
• Demais ferramentas virtuais.

Quais são os benefícios?

• Valorização da Libras

• Aprendizagem

6 Ensino Híbrido
• Para pensar!
• Você sabe o que é o ensino híbrido?
• Como trabalhar o ensino híbrido com os alunos surdos?
• 
ENSINO ONLINE E O PRESENCIAL SE COMPLEMENTAM.

No ensino híbrido é possível integrar diferentes tipos de tecnologias digitais, ou 
não. Todas elas possibilitam que o aluno desenvolva sua autonomia e o seu auto-
aprendizado.
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Para Moran (2015, p. 27), “híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. 
Tudo pode ser misturado, combinado e podemos, com os mesmos ingredientes, 
preparar diversos “pratos”, com sabores muito diferentes”.

Para Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 01): o ensino híbrido deve ser visto 
com “uma abordagem que busca a integração das tecnologias digitais aos con-
teúdos trabalhados em sala de aula, de forma que, mais do que enriquecer as 
aulas, seja possível oferecer diferentes experiências de aprendizagem aos estu-
dantes”

Para Miranda (2005, p. 48), o ensino híbrido é uma combinação dos recursos e 
dos métodos usados face a face e online, com a qual se procura tirar partido das 
vantagens de qualquer um dos dois sistemas de aprendizagem.

Então, é preciso considerar que:

O uso de tecnologias digitais no contexto escolar propicia diferentes possibilida-
des para trabalhos educacionais mais significativos para os seus participantes.
Sejam crianças, adolescentes, jovens e adultos, estão recebendo, transmitindo e 
produzindo informações em uma rede que é atualizada diariamente. (VERGARA, 
HINZ, LOPES, 2018).
Sugestões de textos complementares sobre ensino híbrido

1. APRENDER E ENSINAR COM FOCO NA EDUCAÇÃO HÍBRIDA. Autores: Lilian 
Bacich; José Moran.
Link: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf

2. MODELOS DE ENSINO HÍBRIDO.
Link:  http://www.blendedlearning.org/modelos/?lang=pt-br

6.1 Qual a finalidade das tecnologias digitais na educação surdos no modelo 
híbrido?
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Para Bacich (2015, p. 50), “as tecnologias digitais modificam o ambiente no qual 
estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no 
processo de aprendizagem: professor, estudantes e conteúdos”.

                  ENSINO PRESENCIAL             X                  ENSINO ON-LINE

Oferece experiências de aprendizagem aos alunos surdos

6.2 O ensino on-line para surdos: algumas possibilidades
• O aluno surdo pode estudar sozinho, aproveitando o potencial da internet. Se 

ele apresentar dificuldade com as palavras, precisa ter intérprete de Libras.
• O aluno surdo pode ter dificuldade se não conseguir se orientar nas discipli-

nas, se não tiver o intérprete de Libras. Ele pode se sentir com problemas ou 
angustiado.

• A escola que optou pela aula remota, precisa fazer uso da legenda e também 
do serviço do intérprete de Libras.
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6.3 O ensino presencial para surdos: algumas possibilidades
• É um importante momento em que o aluno surdo pode estudar em grupo, 

com o professor ou colegas, valorizando a interação e o aprendizado coletivo 
e colaborativo.

• O ponto forte dessa parte é a valorização das relações entre professor e alu-
no surdo, entre alunos ouvintes e alunos surdos, intérprete e alunos surdos e 
ouvintes e professores.

• 6.4 Dificuldades
• Apresentamos aqui alguns desafios em relação ao trabalho com os surdos:
• 
• Falta de informação do professor a respeito do conhecimento anterior dos 

alunos surdos.
• Formação dos professores.
• Falta de janela de intérprete de Libras em materiais didáticos.
• Método de ensino para alunos surdos.
• Falta de diálogo com alunos surdos.
• Falta adaptar as atividades (é necessário priorizar recursos visuais e a Libras).

Para pensar!

Vocês acham que surdos gostam de aulas on-line ou presenciais?
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7 Aprendizagem em pares
Você sabe o que é aprendizagem em pares?

Na aprendizagem por pares, os alunos interagem.

7.1 Aprendizagem em pares por surdos
• Estudantes surdos precisam reestruturar e elaborar conhecimentos e, ainda, 

comunicar suas ideias durante a resolução de problema.
• Na situação de aprendizado em pares há melhora de resultados.
• Precisamos de situações de aprendizagem cooperativas que podem ser efica-

zes.
• Interação com um ou mais parceiros.
• Ferramentas disponíveis em computadores oferecem conteúdo e promovem 

interação.
• Aprendizado cooperativo + Aprendizado individual.

O Peer Instruction, também é nomeado por instrução por pares, é um tipo de fer-
ramenta de aprendizagem que está dentro do grupo de metodologias ativas, que 
objetiva promover o envolvimento entre os alunos em momentos de cooperação 
e discussão dos conteúdos com o intuito de promover a aprendizagem. O autor 
dessa ferramenta foi o físico Eric Mazur, que desenvolveu o Peer Instruction quan-
do ensinava física introdutória para alunos de Harvard. (BUTCHART, HANDFIELD, 
RESTALL, 2009).
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8 Sugestões de aplicativos on-line que envolvam as metodologias ativas
• Educaplay
• Goconqur
• Kahoot
• Quizizz
• Socrative
• Surveymonkey

9 Ferramentas para criar avaliações on-line
• Google forms
• Microsoft forms
• Zoho Survey
• Plickers
• Play Kahoot
• ProProfs
• ClassFlow
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2 Educação tradicional
2.1 Características da educação tradicional

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL NO TOCANTE 
AO RELACIONAMENTO ENTRE PROFESSOR E ALUNO?

Na educação tradicional:

• O professor é o modelo a ser seguido.
• O professor é o único detentor do conhecimento.
• O professor aplica as regras e o aluno obedece.
• O aluno é visto como uma página em branco – uma tábula rasa.

Grosso modo, o sistema tradicional de educação vê o professor como o responsável 
pela aprendizagem do aluno; somente o docente tem o saber e é capaz de ensinar 
crianças e jovens. Ensinar, para o modelo tradicional, é transmitir conhecimentos, 
fazer com que a nova geração seja capaz de reproduzir o que lhe foi ensinado. 
(MIZUKAMI, 1986, p.11).

De acordo com Mizukami (1986), os pressupostos teóricos da escola tradicional 
partiram de concepções e práticas educacionais que prosseguiram no tempo sob 
as mais diferentes formas. As críticas à escola tradicional marcaram o início do 
surgimento das novas abordagens de ensino, que tiveram de partir da própria 
abordagem tradicional como referencial teórico e prático de ensino.



3

Já Saviani (1991, p. 55) assim relata:

...se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, 
que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda, 
cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais de Herbart. 
Esses passos, que são o passo da preparação, o da apresentação, da comparação 
e assimilação, da generalização e da aplicação, correspondem ao método científico 
indutivo, tal como fora formulado por Bacon, método que podemos esquematizar 
em três momentos fundamentais: a observação, a generalização e a confirmação. 
Trata–se, portanto, daquele mesmo método formulado no interior do movimento 
filosófico do empirismo, que foi a base do desenvolvimento da ciência moderna. 
(SAVIANI, 1991. p.55).

Ou seja, o autor Saviani nos mostra que a educação tradicional tem fundamento 
no método expositivo.

2.2 O aluno na educação tradicional
Na educação tradicional cabe ao aluno:

• Copiar o conteúdo escrito no quadro, como se fosse a matéria ensinada, sem 
questionar ou dar opinião.

• Decorar os conteúdos passados pelo professor.
• Escrever o que o professor pedir.
• Assumir um comportamento passivo.
• Aprender racionalmente pela obediência às regras.
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 2.3 Sobre a escola na educação tradicional
• Ir para a escola é uma obrigação.
• A escola é lugar de aprender regras.

2.4 Os Surdos na educação tradicional
Como é o surdo na educação tradicional?

• Total falta de acessibilidade para os Surdos.
• No processo educativo tradicional, a inclusão dos Surdos não acontecia.

2.5 Mas, ao longo da história…
• O paradigma tradicional está sendo alterado.
• O professor tem adotado novas metodologias e estratégias.
• O aluno passou a participar mais das aulas.
• A acessibilidade dos Surdos está em processo para ser garantida.
• Nos últimos anos, algumas escolas no Brasil adotaram práticas inclusivas, 

inserindo Surdos nas salas com ouvintes.
• O papel do professor na educação inclusiva com aluno Surdo também mudou.

2.6 O que tem que mudar na sala de aula com a presença do aluno Surdo?
A presença do Surdo na sala de aula exige:

Metodologia diferenciada.
Didática apropriada.
Dinâmica aplicada ao aluno Surdo.
Uso de imagem.
Presença do intérprete de Libras.
Formação específica para o professor.
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2.7 Professores, vamos superar os vícios da educação tradicional com o aluno Sur-
do!
Como você acha que é possível inovar e dar mais acessibilidade ao aluno Surdo?
É preciso buscar alternativas!
Quais as suas experiências com a educação de Surdos?
Você já inovou?
Veja a seguir algumas sugestões que você pode adotar em sua sala de aula e na 
escola!

2.8 Trabalhando com aluno Surdo em sala de aula
Como é o seu trabalho com o Surdo na sala de aula?

Veja algumas recomendações:
• O ideal é trabalhar com o português escrito e a Libras.
• Atenção para momentos de espera, para que o aluno Surdo copie o conteúdo do 

quadro.
• Só depois comece a explicação do conteúdo.
• Sempre que possível, evite dar longas explicações de costas para o aluno Surdo.
• Prefira materiais ilustrados ou com animação para suas explicações - alunos Surdos e 

ouvintes se beneficiarão!
• O intérprete de Libras é seu parceiro! Mostre a ele seu plano de aula.
• Entenda que o aluno Surdo se desenvolve e se comunica por meio da Libras e pela sua 

L2 (Segunda Língua), que é o português.

SUBSTITUA comunicação 
sonora por COMUNICAÇÃO 
VISUAL! USE imagens, ence-
nações, teatros, vídeos com 
legenda...

ENVOLVA a família na vida 
escolar e no aprendizado da 
Libras!

INCENTIVE os colegas ou-
vintes da sala a aprender a 
Libras!

UTILIZE a Libras nos eventos 
da escola como um todo!
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Com alunos Surdos em sala de aula você deve se preocupar em/com:

3 Educação 4.0

Você sabe o que significa educação 4.0?

Sabe qual é a origem deste termo?

Vamos conhecer um pouco sobre a educação 4.

O termo Educação 4.0 está ligado à quarta revolução industrial, ou revolução 4.0. 
Ela é marcada pelo uso da tecnologia, da inteligência artificial (conhecida tam-
bém por IA), pela internet das coisas, dentre outras.

A tecnologia também pode ser utilizada para aprimorar a educação. Por isso 
surge o termo educação 4.0.

A seguir, vamos conhecer algumas características, contribuições e benefícios da 
educação 4.0!
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• 3.1 Características da educação 4.0.
• É a educação que acompanha a revolução digital e utiliza a tecnologia 4.0 das 

grandes empresas e indústrias.
• Usa metodologias ativas, valorizando o protagonismo do aluno na solução de 

problemas.
• Valoriza uma pedagogia de projetos sustentáveis e tecnológicos.
• Adota a aprendizagem colaborativa.
• Estimula o desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais, 

o pensamento crítico e criativo, a capacidade comunicativa e de 
compartilhamento, entre outras.

• 
Quer conhecer mais um pouco sobre a educação 4.0? Veja estes artigos! Quais são 
as contribuições da educação 4.0?

BALSAN, Lisandra Lunkes; FRANZ, Anderson; SOUZA, Cesar Junior de. Método 
de avaliação utilizando Educação 4.0. Olhares & Trilhas 21(1):127-135, 2019. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/334944181_Metodo_
de_avaliacao_utilizando_Educacao_40.

SILVA, E. C.; VIANA. H. B.; VILELA Jr, G. de B., & Vilela Jr., G. de B. Metodologias ativas 
numa escola técnica profissionalizante. Revista Portuguesa De Educação, 33(1), 
158-173, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.21814/rpe.18473.

SOUSA DE SENA, Fabia; ALVES TAVARES DE MELO, Manoel. A CONTRIBUIÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE LETRAMENTO DO ALUNO SURDO. 
CIET:EnPED, [S.l.], maio 2018. ISSN 2316-8722. Disponível em:  https://cietenped.
ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/462. Acesso em: 19 nov. 2020.

3.2 Quais são as contribuições da educação 4.0?
• Ampliar as experiências exitosas de aprendizagem, por meio das ferramentas 

digitais.
• Potencializar o aprendizado do aluno, a partir dos seus interesses.
• Estimular o surgimento de novas lideranças.
• Encorajar a capacidade de compartilhamento e apoio mútuos.
• Melhorar o relacionamento entre o aluno e o professor e entre os próprios 

alunos, intermediados pelo intérprete de Libras.
• Promover a acessibilidade linguística na prática do ensino bilíngue para Surdos 

utilizando a Libras e o português escrito.

3.3 Como a educação 4.0 pode ser usada na escola?
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• Uso de aparelhos com acesso à internet, como computadores, laptops e 
celulares.

• Aulas com lousas interativas, integradas à rede de computadores.
• Multiplataformas educacionais integradas à sala de aula.
• Jogos educacionais online e atividades educativas virtuais.
• Distribuição de conteúdos síncronos e assíncronos, ampliando os momentos 

de estudos individuais e em grupos.

Quer conhecer trabalhos em escolas do Brasil com a educação 4.0?

Leia este texto, contando a experiência em uma escola na Amazônia!

SILVA, Deivid Eive; SOBRINHO, Marialina Corrêa, VALENTIM, Natasha Malveira. 
Educação 4.0: um Estudo de Caso com Atividades de Computação Desplugada 
na Amazônia Brasileira. XI Computer on the Beach. 2 a 4 de Setembro de 2020, 
Baln. Camboriú, SC, Brasil. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/344750498_Educacao_40_um_Estudo_de_Caso_com_Atividades_de_
Computacao_Desplugada_na_Amazonia_Brasileira.

3.4 Quais benefícios a educação 4.0 oferece ao Surdo?
• Autonomia de pesquisa por meio de ferramentas digitais.
• Produção de material bilíngue, utilizando vídeo com informações em Libras e 

legenda em português.
• Interação online aluno-intérprete-aluno e aluno-intérprete-professor, via 

webcam.
• Aprimoramento da escrita por meio da ferramenta de auto-correção, com o 

auxílio da inteligência artificial.
• Aprendizagem compartilhada na construção de textos online (Google Docs).

Quer conhecer algumas plataformas com jogos online que podem ser usados na 
educação? Veja esses:

Wordwall
 https://wordwall.net/pt

Go Conqr
 https://www.goconqr.com/pt-BR

Kahoot!
 https://www.kahoot.com

Nessas plataformas você pode ensinar os conteúdos de sua disciplina por meio de 
jogos interativos. É muito empolgante! Experimente!
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Visite e use também os seguintes sites:

Escola Games
 http://www.escolagames.com.br

Atividades Educativas em libras
 https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=libras
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                MAEB
                Módulo 4
                      
Tecnologias e a Educação Bilíngue de Surdos

Proposta do módulo

NESTE ITEM APRESENTAMOS
• Aprender um pouco mais sobre as tecnologias e a educação bilíngue para 

surdos
• Conhecer algumas tecnologias e seus usos

1 Apresentação dos autores

DHEIMY TARLLYSON SANTOS SILVA

• Formação: graduação em Engenharia de Computação pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás.

• É Professor de Libras no CAS – Centro de Capacitação de Profissionais da 
Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez de Goiânia/Secretaria de 
Estado de Educação de Goiás.

KELLY FRANCISCA DA SILVA BRITO

• Formação: graduação em Pedagogia pela Faculdade Padrão e em Letras - 
Libras pela Universidade Federal de Goiás.

• Especialista em Educação Especial, pela Faculdade Padrão.
• Especialista em Linguística das Línguas de Sinais pela Universidade Fede-

ral de Goiás.
• Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
• É Professora intérprete de Libras e Coordenadora Pedagógica no CAS – 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pes-
soas com Surdez de Goiânia/Secretaria de Estado de Educação de Goiás.

• Guia-intérprete de surdocegos

Bem-vinda e bem-vindo!



2 As tecnologias e suas aplicações
2.1 Tecnologias e o contexto de pandemia

Sabemos que a pandemia veio para mudar os rumos das nossas vidas e da 
educação também, tivemos que nos adaptar às aulas remotas e a utilizar di-
ferentes tipos de tecnologias. Sei que não está sendo fácil para ninguém, pois 
fomos todos pegos de surpresa, mas precisamos estar abertos para aprender 
sempre.

Você sabia que....
Quando falamos de tecnologias, não falamos somente de internet, máqui-
nas e inteligência artificial. Tecnologias são muito mais do que isso.
Afinal, as tecnologias estão presentes em toda a nossa vida, desde a hora 
que acordamos até a nossa hora de dormir.

2.2 Origem das tecnologias

• Quando se fala no surgimento das tecnologias, já vem na nossa mente as 
revoluções industriais, uso das máquinas, robôs, inteligência artificial. Mas 
não é só isso que são as tecnologias.

• Desde a pré-história, temos registros de uso de tecnologia, quando o ho-
mem começou a criar ferramentas para sobrevivência e dominar outros 
animais. Esse é o começo da história da tecnologia em nossas vidas.

(...) a expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras coisas além de 
máquinas. O conceito de tecnologias engloba a totalidade de coisas que a 
engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, 
suas formas de uso, suas aplicações (KENSKI, 2011, p.22-23).

• Então tecnologia está ligado a tudo que é criado e modificado pelo ho-
mem. Ainda de acordo com a autora Kenski (2011), tecnologia é o conjunto 



[...] conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, 
à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo 
de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipa-
mento - uma caneta esferográfica ou um computador -, os homens preci-
sam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjun-
to de tudo isso, chamamos de tecnologias. Kenski (2011, p. 24)

• Tudo que está em nossa volta que foi criado e modificado pelo homem é 
tecnologia. Por isso temos contato com a tecnologia todo o tempo, mesmo 
que não saibamos utilizá-la, estamos em contato.

2.3 O papel das tecnologias na educação

Qual é o papel das tecnologias na educação?

• De acordo com Silveira e Bazzo:

• Com o aumento do uso das tecnologias e o advento da globalização a es-
cola também aderiu as tecnologias digitais, uma vez que elas possibilitam 
o desenvolvimento das capacidades humanas.

A tecnologia tem se apresentado como o principal fator de progresso e de 
desenvolvimento. No paradigma econômico vigente, ela é assumida como 
um bem social e, juntamente com a ciência, é o meio para a agregação de 
valores aos mais diversos produtos, tornando-se a chave para a competi-
tividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de uma 
região. (SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 682).



De acordo com Kenski (2003):

Os atributos das novas tecnologias digitais tornam possíveis o uso das capa-
cidades humanas em processos diferenciados de aprendizagem. A interação 
proporcionada por softwares especiais e pela Internet, por exemplo, permite 
a articulação das redes pessoais de conhecimentos com objetos técnicos, 
instituições, pessoas e múltiplas realidades...para a construção de espaços de 
inteligência pessoal e coletiva.

A aprendizagem não precisa ser mais apenas um processo solitário de aqui-
sição e domínio de conhecimentos. Ela pode ser dar de forma coletiva e in-
tegrada, articulando informações e pessoas que estão em locais diferentes 
e que são de idade, sexo, condições físicas, áreas e níveis diferenciados de 
formação. (KENSKI, 2003, p.5-6).

• Podemos utilizar as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendi-
zagem dos nossos alunos surdos.

• Um fato importante que envolve a aprendizagem dos surdos é a questão 
do movimento. Às vezes, imagens estáticas dificultam a aprendizagem dos 
nossos alunos, uma vez que, a língua de sinais é visual-espacial e o movi-
mento auxilia na compreensão do que está sendo dito.



• Ainda de acordo com Kenski (1998):

A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequencial das ima-
gens e textos escritos e se apresenta como um fenômeno descontínuo. 
Sua temporalidade e espacialidade, expressa em imagens e textos nas te-
las, estão diretamente relacionadas ao momento de sua apresentação. Ver-
ticais, descontínuas, móveis e imediatas, as imagens e textos digitalizados 
a partir da conversão das informações em bytes, têm o seu próprio tempo, 
seu próprio espaço: o tempo e o espaço fenomênico da exposição. Elas re-
presentam, portanto, um outro tempo, um outro momento, revolucionário, 
na maneira humana de pensar e de compreender (KENSKI, 1998, p. 64).

• A tecnologia digital possibilita ir além do texto escrito, consegue levar o 
aluno a romper com a sequencia narrativa tradicional.



• A utilização da tecnologia na área educação pode auxiliar os alunos na sala 
de aula, pois possibilita o desenvolvimento e produção de material didático 
pelo próprio professor ou grupo escolar.

• A seguir veremos algumas tecnologias e como podemos utilizar em nossas 
aulas. Vamos começar aprendendo o que é preciso para se fazer uma boa 
filmagem.

3 Filmagem

Vamos aprender agora quais são os equipamentos essenciais. Você sabe 
quais são eles?

Para inicio precisamos de:

• Câmera
• Suportes para os equipamentos
• Iluminação e fundo
• Cenário

Além de bons equipamentos é interessante ter acessórios que facilitem a 
gravação. Entre os mais importantes estão os tripés de câmera e luz, que dão 
suporte, estabilidade e facilitam o manuseio dos equipamentos.

3.1 Câmera
Pode-se utilizar para filmar:

• câmeras
• smartphones



O importante, principalmente, é um equipamento que garanta uma boa quali-
dade de imagem para o seu vídeo.

3.2 Como gravar vídeos no smartphone

Uma informação importante para você que irá filmar é a posição do smartpho-
ne. Fique atento a posição que é na Horizontal.

Faça você:

3.3 Suportes para os equipamentos

• Uma imagem tremida ou instável pode afetar a qualidade dos seus vídeos.
• Isso pode ocorrer quando seguramos a câmera com as mãos. Por isso, é 

melhor evitar que aconteça.
• Os suportes corretos para os equipamentos de vídeo dão mais segurança 

Faça um teste e se grave utilizando as duas posições e depois observe que 
a posição horizontal possibilita pegar um maior ângulo.



na hora de gravar.
• Dessa maneira, você terá uma imagem estável e com uma aparência ainda 

mais profissional.

3.3.1 Tripé
• O tripé é o equipamento que trará mais segurança e estabilidade para as 

suas câmeras, garantindo que as imagens não tremam e fiquem estáveis.

3.3.2 Suporte para celular
Da mesma forma que os tripés auxiliam na filmagem com as câmeras, os su-
portes para celulares ajudam muito.

3.4 Iluminação
Usar a luz natural na hora de filmar sempre é a melhor opção.

Se possível grave com a luz do dia, seja por causa do horário disponível ou 
do local de gravação. Isso porque, em ambientes com iluminação, a imagem 
pode apresentar ruídos, baixa definição e distorções cromáticas. Iluminar a 
cena corretamente ajuda a evitar esses problemas.

Opções que podem ajudar a iluminação.

• Softbox
• Softbox caseiro
• Iluminador de Led Ring Light



3.4.1 Softbox

Veja um exemplo de Softbox profissional:

3.4.2 Softbox caseiro
É possível organizar um Softbox feito em casa, de forma improvisada.

Vamos usar a nossa criatividade e alguns objetos e equipamentos que pode-
mos providenciar. Vejam:

• 1 caixa de papelão
• 1 folha de papel cartão na cor que preferir (opcional)
• Tesoura ou estilete
• 1 folha de papel manteiga
• Pincel, rolinho de mão (para espalhar a cola)
• Cola branca
• Fita Isolante
• Papel alumínio
• Tomada com bocal para lâmpada
• Lâmpada branca de 100 watts



As medidas do trapézio podem ser:

• Parte de cima: 7cm
• Laterais: 33cm
• Parte de baixo: 36cm

Veja como pode ficar:

Agora que você aprendeu como fazer um softbox, faça o seu.



3.4.3 Iluminador de Led Ring Light
A iluminação de led chama-se Ring Light e possibilita dar uma melhor clarida-
de no ambiente, na filmagem e/ou na foto.

3.5 Fundo Chroma Key
As duas cores de fundo mais utilizadas nas gravações em estúdio de vídeo 
Chroma Key são verde e azul.



Você sabe o que é o efeito Chroma Key?

O Chroma é uma cor única utilizada no fundo de uma gravação. Normalmente, 
é uma cor única (verde, por exemplo). Pode ser utilizado em diferentes produ-
ções de vídeo (grandes ou pequenas) e possibilita substituir/mesclar o fundo. 
Pode ser subst.ituído/editado com a inserção de outras imagens, outros víde-
os etc.

Tente criar um espaço com seu próprio fundo. Qual a cor que será possível 
você utilizar?

Após conhecer esses elementos básicos para uma filmagem de qualidade, 
vamos conhecer alguns aplicativos que podem ser utilizados na edição de 
vídeo.

3.6 Editor de vídeo
Para iniciar os estudos sobre editores de vídeo temos duas perguntas para 
você.

• Você sabe o que é um editor de vídeo?
• Qual formato que é utilizado?

O editor é um programa utilizado para organizar um material gravado em ví-
deo.

Dizemos que o trabalho com edição de vídeo é ao mesmo tempo técnico e 
artístico.

Grande parte dos editores possuem suporte a uma ampla variedade de for-
matos de arquivos de vídeo obtidos por diferentes tipos de equipamentos e 
dispositivos. Você é que escolherá o que mais lhe agrada e combina com o 
formato que irá utilizar.

3.7 Aplicativos para edição de vídeo
Conhecemos como fazer uma boa filmagem, mas somente isso não basta. É 
preciso que seja feita a edição. Iremos conhecer alguns aplicativos grátis po-
dem ser utilizados em casa para fazer edição.

3.7.1 Wondershare Filmora e Kinemaster
Indicamos a possibilidade de trabalhar com um dos dois aplicativos de edição: 
Filmora ou Kinemaster. Você pode utilizar outros aplicativos.

Ambos têm a versão gratuita e versão paga, mas a versão gratuita já auxiliará 
você em suas edições.

Segue o link com as especificações técnicas do aplicativo filmora vídeo editor:  
https://filmora.wondershare.com/pt-br/filmora-2016/faq-filmora.pdf

3.7.2 Passo-a-passo para edição de vídeos
Agora iremos começar uma parte mais prática, basta você seguir as orienta-



ções que estarão no e-book e no v-book

1º passo – baixar um dos aplicativos

• Precisa baixar o programa Wondershare Filmora e/ou o aplicativo Kine-
Master (smartphones)

2º passo - importar mídia

Nessa etapa você importará seus arquivos de mídia para o programa que es-
colheu.

• Wondershare Filmora

O Wondershare Filmora permite importar vídeos gravados por qualquer 
tipo de câmera digital, câmera de vídeo, dispositivo móvel etc.

Os passos são: Importar vídeo / imagem / áudio

• Kinemaster

Assista ao v-book para ver todo o passo-a-passo de maneira ilustrada.

3.8 Como criar de gifs
GIF é uma sigla. Pode ser assim descrita: Graphics Interchange Format.

O significado em português é: formato para intercâmbio de gráficos.

Porque indicamos os gifs na educação de surdos?

Porque os gifs proporcionam movimento.

No caso das línguas de sinais, podemos ver o sinal por completo sendo reali-
zado, esse formato traz grandes ganhos para os alunos surdos, pois eles não 
perderão as informações referentes ao sinal. Podem, inclusive, aprender novos 
vocabulários em língua de sinais.

No kinemaster você terá que selecionar primeiro a proporção de tela do 
projeto. A sugestão para smartphones é 16:9.

Os passos são: navegador de mídia / imagens / vídeos / favoritos / arma-
zenamento na nuvem.



Assista ao V-book com as explicações de como pode ser feito um gif.

3.9 Janela do intérprete e legendagem

Para entender as regras da janela do intérprete sugerimos que leia o material 
Acessibilidade em comunicação na televisão ABNT NBR 15290, acessando 
este link:  https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/24743/abnt-
-nbr15290-acessibilidade-em-comunicacao-na-televisao

3.9.1 Formato da janela com o intérprete de Libras
O formato da janela tem que ser acessível para que o surdo possa ver com 
clareza o sinalizador. Segue algumas orientações da norma técnica n. 15.290 
de 2005:

Na janela com intérprete da Libras:

A. os contrastes devem ser nítidos, quer em cores, quer em preto e branco;
B. deve haver contraste entre o pano de fundo e os elementos do intérprete;



C. o foco deve abranger toda a movimentação e gesticulação do intérprete;
D. a iluminação adequada deve evitar o aparecimento de sombras nos olhos 

e/ou seu ofuscamento. (ABNT, 2005, p.9).

3.9.2 Recorte
Seguem algumas orientações sobre como recortar a janela do intérprete:

Quando a imagem do intérprete da Libras estiver no recorte:

A. a altura da janela deve ser no mínimo metade da altura da tela do televisor;
B. a largura da janela deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela 

do televisor;
C. sempre que possível, o recorte deve estar localizado de modo a não ser 

encoberto pela tarja preta da legenda oculta;
D. quando houver necessidade de deslocamento do recorte na tela do televi-

sor, deve haver continuidade na imagem da janela.(ABNT, 2005, p.9).

3.9.3 Visualização da interpretação
Para a boa visualização da interpretação, devem ser atendidas as seguintes 
condições:

A. a vestimenta, a pele e o cabelo do intérprete devem ser contrastantes 
entre si e entre o fundo. Devem ser evitados fundo e vestimenta em tons 
próximos ao tom da pele do intérprete;

B. na transmissão de telejornais e outros programas, com o intérprete da 
Libras em cena, devem ser tomadas medidas para a boa visualização da 
Libras;

C. no recorte não devem ser incluídas ou sobrepostas quaisquer outras ima-
gens.(ABNT, 2005, p.9).

4 Ferramentas Google
Você conhecerá algumas ferramentas google que auxiliam e são essenciais 
para o trabalho remoto com o aluno surdo.

4.1 Google Drive
• O google drive é um armazenamento na nuvem, tem a versão gratuita e 

paga. A versão gratuita oferece ate 15 GB de armazenamento. É possível in-
tegrar com os aplicativos da google. Também podem ser feitos documen-
tos de forma colaborativa. Tem versões compatíveis com: Windows, MAC 
OS, Android, iOS.

• No google drive você pode salvar e guardar todos os tipos de arquivos, 
desde vídeos, fotos, imagens, ilustrações, textos etc.

4.2 Google forms
Google Forms é uma ferramenta google gratuita que conta com diversas ou-
tras vantagens e funcionalidades



Siga o passo-a-passo.

1. Acesse sua conta no Google Forms (Conta Gmail);
2. Aproveite diversos templates do Google Forms prontos.
3. Crie diversos tipos de perguntas, como perguntas de múltipla escolha, 

caixas de checagem (em que mais de uma resposta pode ser escolhida), 
escalas, listas suspensas e muito mais.

4. Use vídeos e imagens para ilustrar e deixar mais claras as perguntas que 
estão sendo feitas para os respondentes.

5. O Google Forms funciona perfeitamente em desktops, em smartphones e 
em tablets, seja para responder ou para criar seus questionários.

4.3 QR Code
O QR Code nada mais é do que um código de barras estilizado, que qualquer 
câmera presente em um celular é capaz de reconhecer e extrair os dados 
contidos.

Você pode colocar o link de seu site ou portfólio em cartões de visitas impres-
sos, passar informações relevantes em terminais turísticos, e etc.

Acesso link:  https://app.qr-code-generator.com/site/login
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                MAEB
                Módulo 5
                      
Youtube e outras ferramentas de vídeo

Proposta do módulo

NESTE ITEM APRESENTAMOS
• No módulo anterior conhecemos um pouco sobre as tecnologias para edu-

cação de surdos e algumas ferramentas básicas para edição de vídeo.
• Agora aprenderemos sobre o uso do youtube e outras ferramentas de ví-

deo que podem ser utilizadas na educação de surdos.
• Vamos começar então!

Para iniciar nossos estudos, vamos refletir um pouco sobre a temática.

O que vem a sua cabeça quando pensa em plataforma de vídeo?

Você utiliza o youtube em suas aulas em quais momentos?

Quando precisa de uma explicação prática e rápida, qual é a plataforma de 
vídeo que você utiliza?

Quando quer explicar algo para o seu aluno surdo, qual plataforma de vídeo 
você utiliza?

1 Apresentação da autora

KELLY FRANCISCA DA SILVA BRITO

• Formação: graduação em Pedagogia pela Faculdade Padrão e em Letras - 
Libras pela Universidade Federal de Goiás.

• Especialista em Educação Especial, pela Faculdade Padrão.
• Especialista em Linguística das Línguas de Sinais pela Universidade Fede-

ral de Goiás.
• Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
• É Professora intérprete de Libras e Coordenadora Pedagógica no CAS – 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pes-
soas com Surdez de Goiânia/Secretaria de Estado de Educação de Goiás.

• Guia-intérprete de surdocegos



Bem-vinda e bem-vindo!

2 Youtube
O Youtube é uma plataforma de vídeos muito utilizada mundialmente. Nela, 
você encontra diversos tipos de conteúdos e informações, e é muito utilizado 
como forma de entretenimento e diversão. Mas, nesse módulo aprenderemos 
um pouco mais sobre o Youtube como ferramenta de aprendizagem com o 
foco nos alunos surdos.

O Youtube foi criado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley e Steve Chen uma 
empresa do ramo de tecnologia. O significado é: You- você; tube - tubo, ou 
seja, você no tubo ou você na televisão.

A plataforma permite que os seus usuários logados em seu canal façam 
download de seus próprios vídeos na rede. Para isso, o usuário tem que estar 
logado em seu canal (CAETANO; FALKEMBACH, 2007).

Agora iremos aprender como criar um canal no youtube. Lembrando que, para 
assistir aos vídeos públicos, não há a necessidade de estar logado no canal.

2.1 Como criar um canal no youtube
Agora você fará o passo-a-passo para criar seu o seu canal

O uso de vídeos digitais, sustentados em imagens poderosas, promove 
discussões ricas em ambiente de sala de aula e estimula o pensamento do 
aluno



• 1º passo: Digite o site www.youtube.com no navegador.
• 2º passo: Clique em fazer login e digite o seu e-mail do gmail. Caso você 

ainda não tenha, é necessário criar um e-mail do gmail.
• 3º passo: Após digitar o seu e-mail, clique em seguir e digite a senha do 

seu e-mail.
• 4º passo: Clique em próximo e poderá aparecer uma mensagem de prote-

ção da sua conta que pede para confirmar o seu telefone ou e-mail. Após 
esses passos concluídos.

• 5º passo: Clique em meu canal e será solicitado confirmar algumas infor-
mações como o nome que quer denominar o seu canal.

• 6º passo: criar canal do youtube.

2.2 Opções de visibilidade dos vídeos
Essa informação é importante para você saber como seu vídeo será comparti-
lhado para outros usuários o visualizarem.

O conteúdo publicado quando salvo na opção privado é compartilhado de 
forma privada. Já na forma não listada somente pessoas com o link do vídeo 
podem visualiza-lo. E na opção público qualquer pessoa que tenha acesso à 
internet pode acessá-lo.

Também existe a opção de monetização do canal do youtube, essa função 
permite que a pessoa participe do programa de parcerias do Youtube. Para 
saber mais sobre os tipos de parceria acesse o seguinte site:  https://support.
google.com/youtube/answer/72857?hl=pt-BR

No Youtube também há a opção de edição de vídeos.

2.3 Editor de vídeos
Depois que você salva o seu vídeo, vá em conteúdos do canal. Do seu lado 
esquerdo tem as abas de opções, vá em editor. Lá você pode cortar, colocar 
som, janela do intérprete, desfocar e legendar. Também pode dar mais ou me-
nos zoom ao seu vídeo.



3 Youtube como ferramenta educativa para surdos
O Youtube pode ser um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos surdos. O professor pode usar o Youtube como uma ferramenta 
auxiliar em suas aulas para levar conteúdo, conhecimento e informação aos 
alunos surdos, tornando o Youtube uma ferramenta pedagógica muito impor-
tante em suas aulas.

De acordo com Bastos (2011) o uso dos vídeos do Youtube, junto com as ima-
gens que eles apresentam, possibilita aos alunos maior participação em deba-
tes e rodas de conversa além de possibilitar o desenvolvimento do seu pensa-
mento.

Atualmente, as crianças e adolescentes nasceram em uma geração que uti-
liza e é muito influenciada pelas tecnologias. Cabe ao professor saber utilizar 
essas ferramentas tecnológicas para auxiliar os alunos. Moran (1995) fala que 
o vídeo possibilita a aproximação dos conteúdos escolares à vida cotidiana 
dos alunos, aos diferentes tipos de linguagem de aprendizagem e também da 
forma de comunicar da nossa sociedade. Mas, além disso, surge como uma 
ferramenta nova e eficaz no processo de ensino e aprendizagem, além de pro-
porcionar a experiência sensorial de sentir-se, conhecer-se, conhecer o outro 
e o mundo.

O professor pode utilizar os vídeos do Youtube de forma síncrona ou assíncro-
na. Também pode comentar nos vídeos, pode deixar que os alunos comen-
tem nos vídeos. Segundo Bottentuit Junior (2011), o professor pode utilizar os 
vídeos do Youtube de duas maneiras: pode trabalhar com vídeos e conteúdos 
prontos já postados na plataforma; ou com a criação autoral de materiais edu-
cativos para que os seus alunos e depois disponibilizado na plataforma.

Conforme enfatiza Cortez (2010) o professor pode utilizar os vídeos do You-
tube como temas geradores e problematizadores, a partir daí desenvolver 
debates e reflexões, o aluno sozinho também pode ter as suas próprias per-
cepções e entendimentos do que está assistindo, os vídeos também auxiliam 
no desenvolvimento da percepção temporal, pois ali está tendo contato com 
produções do passado, presente e que falam do futuro. Mas o autor também 
cita que o professor tem que está atento a que tipo de conteúdo o seu aluno 
vai ter acesso, a faixa etária, qualidade do conteúdo e da produção audiovisual 
e principalmente com a questão da autoria, pois sempre deve dar os devidos 
créditos aos autores do material.

É importante que o professor escolha os vídeos previamente e que olhe se o 
conteúdo realmente combina com a faixa etária, se a informação e conteúdo 
que está sendo produzido é verídico e de boa qualidade, se o vídeo realmente 
passa a informação que pretende passar e sempre citar os autores.

Se liga na dica:
O Youtube possibilita ao aluno surdo ver imagens em movimentos, cons-
truir conceitos e abstrações, desenvolver linguagem e língua.



Ainda, de acordo com Cortez (2010), o Youtube dentro de um contexto educa-
cional pode ser um grande aliado na aprendizagem, estimula o aluno pesqui-
sador, compartilha experiências, desenvolve as competências tanto individuais 
quanto em grupo. Podendo ser um objeto de aprendizagem e que estimula os 
alunos.

Mas, para que isso aconteça, precisa de um planejamento que tenha claro os 
objetivos, a metodologia e como será avaliada a aprendizagem do aluno.

Uma ferramenta do YouTube muito utilizada nesse período de pandemia foi 
a Live, pois ela pode ser síncrona ali, ao vivo, ou assíncrona, em que o aluno 
pode assistir depois. O professor pode criar playlists e indicar para os alunos 
para que eles possam assistir em momento oportuno de cada um.

Que tal você criar uma playlist e compartilhar com todos nós do MAEB?

3.1 Sugestão de canais que tem materiais produzidos em Libras ou 
com a janela do intérprete
Roberto Castejon:  https://www.youtube.com/channel/UCDRIKox5aKmzAM-
nWj4pAfOA

TV INES:  https://www.youtube.com/channel/UC5_pj3siD4_H9dSBcwI96vQ

Estúdio Educação MG:  https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/se-liga-na-
-libras

Goiás bem no Enem:  https://www.youtube.com/channel/UCMsUKOD0j3ZB-
JeN8g41ctWQ

Seduc Goiás:  https://www.youtube.com/c/SecretariadeEduca%C3%A7%-
C3%A3oCulturaeEsportedeGoi%C3%A1s/videos

Audiovisual TILSP:  https://www.youtube.com/channel/UC3FPqGdu7CfCM9k-
vIHH-mWQ

Casa Libras:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLCgj_B0fGDJ6LgVhywi-
pXcqzADYVcIXZy

Agora falaremos em um outro fenômeno que vem ganhando o mundo todo 
que é o TikTok.

4 TikTok
Essa rede social caiu no gosto das pessoas e virou uma mania mundial. Criado 
na China, mas ganhou o coração do mundo inteiro e se tornou um dos apps 

IMPORTANTE!
Não use o vídeo somente por usar! Para surtir efeito é necessário todo o 
planejamento prévio.



mais baixados. Os vídeos produzidos e postados nessa rede são bem curtos e 
podem durar de quinze a sessenta segundos. Lá são postados vídeos de fa-
mosos e anônimos que querem se divertir e levar uma informação e conteúdo 
de forma prática e rápida. Por isso, vemos dublagens, danças, cantorias, sinais, 
desafios e muito mais. As pessoas estão sempre inovando no TikTok para con-
seguirem mais seguidores.

4.1 Como criar uma conta no TikTok
• 1º passo: para baixar o aplicativo, vá a loja oficial de apps do seu smartpho-

ne
• 2º passo: Instale o aplicativo
• 3ª passo: Criar uma conta
• 4º passo: Para ativar insira o seu telefone ou e-mail para ser enviado um 

código de ativação
• 5º passo: Aperte avançar e crie uma senha
• 6º passo: criar um nome de usuário
Agora vamos conhecer a interface do TikTok.

4.2 Opções de visibilidade dos vídeos
Na parte inferior tem os ícones: início, descobrir, mais, caixa de entrada e eu.

Início

Mais

Descobrir

Caixa de Entrada

Como o próprio nome já diz, é o início de tudo.

Mais: é onde você irá postar o vídeo

Descobrir: é onde você pode procurar por vídeos

Caixa de entrada: local onde você recebe informações de todas as pessoas 
que você segue.

Eu

Eu: é onde está o seu perfil.



4.3 Como postar no TikTok
• 1º passo: Clique no ícone mais. As imagens ficam melhores se filmadas na 

vertical.
• 2º passo: Clicar em fazer upload.
• 3º passo: Clicar em avançar.
• 4º passo: pode colocar filtro, texto, música depois clique em avançar.
• 5º passo: Colocar o título do seu vídeo. Se quiser, pode colocar hastag e 

clicar.

Após esses passos você irá definir a privacidade do seu vídeo: se é todos, ami-
gos ou privado.

Todos é para qualquer pessoa que tenha acesso ao Tik Tok estará liberada 
para assistir. Amigos são os seguidores que você segue de volta. E o privado é 
só para você mesmo.

Você também terá a opção de permitir comentários, ou não.

Outras permissões:

Permitir Dueto

Permitir Costurar

Permitir dueto: é um recurso que permite dividir a tela ao mesmo tempo e é 
possível reproduzir o vídeo original e ao lado uma outra versão cantando, du-
blando ou sinalizando.

Permitir costurar: misturar o conteúdo de outra pessoa ao seu.

O Tik Tok também permite monetizar. Monetizar significa que se houver muito 
acesso, você pode receber financeiramente por isso.

5 TikTok como ferramenta pedagógica
Recuperamos aqui o velho ditado popular: “Se Maomé não vai a montanha, a 
montanha vai a Maomé”. Assim somos nós, professores, como sabemos que 
as crianças e adolescentes gostam muito de utilizar, tanto para assistir, quan-
to para publicar as suas produções, temos que ter o TikTok como aliado na 
aprendizagem dos nossos alunos.

O TikTok vai na mesma linha do momento atual que vivemos: tudo muito rápi-
do e prático. Como diz Bauman, estamos em uma modernidade líquida, assim 
são os nossos alunos e as tecnologias. Então, utilizar essa ferramenta é funda-
mental porque tem uma linguagem bem acessível aos nossos estudantes.



Os nossos alunos já fazem as suas criações autorais, cabe ao professor levar 
esse aluno a produzir criações autorais que não sejam só de entretenimento, 
mas que possibilitem a eles desenvolver o seu conhecimento.

Eles podem utilizar a criatividade, expressar seus pontos de vista, desenvol-
ver a sua criticidade e divulgar conhecimento. O mais importante de tudo isso 
é que o aluno surdo pode fazer as suas criações tanto em Libras quanto em 
Língua Portuguesa escrita. E também pode utilizar as duas ao mesmo tempo, 
será uma produção bilíngue.

Que tal você produzir um vídeo em Libras ou Língua Portuguesa modalida-
de escrita e compartilhar com os seus colegas e tutores do Maeb? Se quiser 
pode fazer um vídeo bilíngue.

Agora vamos conhecer um pouco do Flipgrid que também é uma ferramenta 
de vídeo muito interessante.

6 Flipgrid
O Flipgrid é uma plataforma de vídeo para alunos e professores gratuita da 
Microsoft. É muito fácil de ser utilizado, o professor pode dar feedback para os 
alunos e os alunos também podem interagir com os colegas.

6.1 Como criar uma conta no Flipgrid
Somente o professor precisa fazer o login. Os alunos e demais participantes 
colocam o código de adesão que o professor enviará para eles.

6.2 Como utilizar o Flipgrid
• 1º passo: O professor cria um tópico para a discussão em Libras ou Língua 

Portuguesa na modalidade escrita.
• 2º passo: define como será a forma de acesso e compartilhamento dos 

vídeos.



• 3º passo: os alunos vão criando os seus vídeos respondendo e interagindo 
com os colegas. Os alunos gravam vídeos curtos.

• 4º passo: O professor pode dar feedback aos seus alunos.

Para maiores informações acessem:  https://blog.flipgrid.com/gettingstarted

6.3 O uso pedagógico do Flipgrid
Como podemos ver, o Flipgrid, assim como o TikTok, trabalham com vídeos 
curtos. Fato que faz com que os alunos consigam assistir o vídeo por inteiro e 
interagir sem se cansar e sem perder o interesse.

É possível,l pelo Flipgrid, que o professor mande as atividades na Língua de 
Sinais e que os alunos respondam na sua língua de conforto, que é a Libras. 
Há uma interação quando os colegas podem se interagir vendo o que os cole-
gas responderam e eles também podem responder, opinar sobre o assunto.

O professor pode dar feedback tanto em grupo quanto individual para cada 
aluno.

É interessante que seja sempre respeitada a língua de conforto do aluno e 
que sejam propiciados momentos de interação entre os alunos, pode ser 
por meio de discussão, temas geradores, mas que os alunos produzam em 
Língua de Sinais e que sejam avaliados em sua língua.

Vimos nesse módulo algumas possibilidades com o Youtube, o Tiktok e o Fli-
pgrid, mas temos outras ferramentas de vídeo que podem ser grandes aliadas 
para o processo de ensino e aprendizagem dos surdos como: Whatsapp, Tele-
gram e até mesmo redes sociais como: Facebook e Instagram. Não falaremos 
sobre eles aqui, visto que a maioria das pessoas já o utilizam cotidianamente e 
nesse período de pandemia utilizaram como ferramenta pedagógica.

Esperamos que você aproveite o que aprenderam e possa utilizar em sala de 
aula com os seus alunos surdos.
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                MAEB
                Módulo 6
                      
Videoaulas

Proposta do módulo

NESTE ITEM APRESENTAMOS
Neste módulo vamos tratar da vídeoaula como uma possibilidade de educa-
ção bilíngue para surdos. Espero que os conteúdos estimulem você a fazer 
suas próprias vídeoaulas.

1 Apresentação da autora

CLEIDIANE ALVES DA SILVA

• Formação: Pedagogia na Universidade Salgado de Oliveira de Goiânia.
• Especialista em Língua Brasileira de Sinais - Libras, pela Universidade Ca-

tólica Dom Bosco – Campo Grande/MS.
• Especialista em Psicopedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás.
• É Professora de Libras e Coordenadora Pedagógica no CAS – Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com 
Surdez de Goiânia/Secretaria de Estado de Educação de Goiás.

Bem-vinda e bem-vindo!

2 O que é uma vídeoaula?

Para Arroio e Giordian (2006, p. 9), uma vídeoaula é uma “modalidade de expo-
sição de conteúdos de forma sistematizada”.

As vídeoaulas podem ser utilizadas no ensino à distância para que o aluno 
possa ter acesso no momento que for mais conveniente a ele.

As vídeoaulas podem ser usadas como ferramentas para o ensino e a aprendi-
zagem do aluno surdo.



Spanhol e Spanhol (2014) ressaltam que a vídeoaula permite que os conteúdos 
sejam organizados pelo professor para serem acessados aos alunos. Muitas 
vezes, permite que os alunos participem ativamente, encontrando conteúdos 
em vídeoaulas que muitas vezes seriam de difícil acesso, justamente pelas 
fontes de informações serem diversas e complexas na nossa sociedade.

Mas, é importante que antes de assistir à vídeoaula, é preciso que o aluno seja 
sensibilizado à assumir a responsabilidade pela aprendizagem e pela leitura 
do conteúdo recomendado, o qual pode ser apresentado em formato V-Book 
e disponibilizado em diferentes ambientes e plataformas, como o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA.

É importante, também, compreender que cada instituição possui a sua meto-
dologia de ensino e estabelece as diretrizes internas. Sendo assim a vídeoaula 
se ajusta ao modelo de cada unidade de ensino.

2.1 Característica de uma vídeoaula para alunos surdos

É importante lembrar que as vídeoaulas apresentam algumas características:

A. Duração máxima do vídeo: para manter a atenção do aluno surdo, é conve-
niente que seja estipulado o tempo máximo para cada videoaula. Sugere-
-se em torno de cinco minutos

B. Conteúdo apresentado de forma prática: mostrar ao aluno surdo os conte-
údos teóricos aplicados de forma prática, procurando explorar as vivências 
ou tentando se aproximar do cotidiano, da realidade desse aluno;

C. Recursos visuais: mostrar o conteúdo de maneira didática e ao mesmo 
tempo atrativa, inclusive com recursos visuais, mantendo o interesse do 
aluno surdo em assistir à vídeoaula até o final.



3 Como a vídeoaula pode ser utilizada na educação de 
surdos?

Com as tecnologias e a mudança de pensamento a respeito das pessoas 
surdas, algumas dificuldades de comunicação e de aprendizagem podem ser 
superadas e dão lugar a novas oportunidades de desenvolvimento. É impor-
tante observar e identificar os recursos que os alunos surdos têm disponíveis 
para auxiliar na aprendizagem e na interação com os conteúdos da vídeoaula.

As possibilidades de aprendizagem com apoio da tecnologia da informação 
com a participação do professor como mediador são inúmeras e podem auxi-
liar na superação de problemas de comunicação que ocasionam dificuldades 
de aprendizagem.

A vídeoaula pode ser utilizada na educação de surdos de forma divertida e 
atrativa. Mas, o mais importante, valorizando a língua de sinais.

Agora, como isso poderia ser utilizado na educação de surdos? Pode ser utili-
zado para iniciar um conteúdo novo; pode ser utilizada para consulta de con-
teúdos a serem explorados em uma atividade; pode ser utilizada para estimu-
lar aprendizado de língua e desenvolvimento bilíngue. Como também, pode 
servir de estudo prévio como técnica da sala de aula invertida. Quais outras 
possibilidades poderíamos elencar?

4 Quais são os pontos positivos e medidas a serem toma-
das antes da videoaula?

4.1 Pontos positivos

• Estudar quando quiser e/ou puder;
• Estudar como quiser (computador, celular, tablet);
• Acessar com facilidade a materiais digitais;
• Estimular interação por diversos outros canais, como chats, fóruns, grupos 

e comunidades.



4.2 Desafios e cuidados

• Dependência de internet;
• Eventual ausência da janela do Intérprete de Libras;
• Adaptação do conteúdo para o aluno surdo;
• Excesso de atividades escolares.

5 Abordagem dialógica por meio da vídeoaula x aborda-
gem tradicional

Abordagem dialógica por meio da vídeoaula

O professor pode oferecer, por meio da abordagem dialógica, a oportunidade 
de trocar conhecimentos e colaborar com a aprendizagem dos alunos surdos. 
A vídeoaula dialogada permite que os alunos surdos participem mais ativa-
mente, sendo provocados a refletir sobre o seu aprendizado. É um excelente 
momento e oportunidade para que possa aprender sobre determinado assun-
to de forma mais aprofundada.

Aubert et al. (2008) consideram que a Aprendizagem Dialógica acontece 
quando utilizam questionamentos que abrem ao diálogo entre as mais 
diferentes pessoas. Para os autores, é uma possibilidade de valorizar as 
manifestações de cada um, explorando argumentos, validade de informa-
ções e momento de interação. Isto difere de exposições diretivas, com o 
poder unilateral de quem expõe e que estão diretamente relacionadas aos 
objetivos do grupo hegemônico.



Abordagem tradicional

É muito rígida, centrada no professor, que estrutura o material para a vídeoau-
la, organiza sozinho e transmite os conteúdos; geralmente uma vídeoaula que 
privilegia a oralidade unilateral. O aluno não tem papel ativo. Este tipo de ví-
deoaula não proporciona o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, 
ele apenas recebe o conhecimento; é considerado um “adulto pequeno”, que 
precisa assimilar o conteúdo.

Para facilitar o entendimento pode-se aplicar a expressão educação ban-
cária, que foi proposta por Paulo Freire (1975), que é a tipologia que mais 
se aproxima do que se entende por ensino nesta abordagem), ou seja, uma 
educação que se caracteriza por “depositar” no aluno, conhecimentos, in-
formações, dados e fatos. (MIZUKAMI, 1986, p.7)

6 Como você pode planejar sua vídeoaula?

• Primeiramente, o planejamento e o estudo são importantes. E você deve 
decidir qual o tema da aula a ser filmado e estruturar o assunto em forma 
de tópicos, de maneira objetiva, seguindo uma lógica encadeada entre os 
assuntos.



• Em segundo lugar, você deve separar de antemão os materiais que preci-
sará utilizar para fazer a gravação.

• Leve em consideração a iluminação do ambiente e a qualidade do vídeo, 
para que fique nítida a imagem.

• Considere as opções de usar legenda ou intérprete de Libras, durante a 
edição. Na medida do possível, dê preferência para smartphones que ofe-
reçam boa resolução de vídeo e captura do som (para a atuação do intér-
prete de Libras).

7 Indicações de alguns aplicativos e softwares para criar 
as suas vídeoaulas

Vamos conhecer alguns aplicativos e sites que disponibilizam materiais em 
Libras? Confira a seguir:

• Zoom
• Google Meet
• Google Hangouts
• Aplicativo Hand Talk • Site:  https://handtalk.me/br/aplicativo
• Metodologias Ativas e Educação Bilíngue • Site:  https://maeb.letras.ufg.br
• VLibras • Site:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/02/

aplicativo-de-libras-como-usar-vlibras-para-aprender-lingua-de-sinais.
ghtml

• Guia Prático de Libras • Site:  https://play.google.com/store/apps/detail-
s?id=com.essence.libras

• Adelibras • Site:  https://play.google.com/store/apps/details?id=appinven-
tor.ai_mayracunha18.cadeguei

• Rybená Tradutor • Site:  https://play.google.com/store/apps/details?id=br.
com.icts.rybenatorandroid

https://handtalk.me/br/aplicativo 
https://maeb.letras.ufg.br VLibras  Site:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/02/aplicativo-de-libras-como-usar-vlibras-para-aprender-lingua-de-sinais.ghtml 
https://maeb.letras.ufg.br VLibras  Site:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/02/aplicativo-de-libras-como-usar-vlibras-para-aprender-lingua-de-sinais.ghtml 
https://maeb.letras.ufg.br VLibras  Site:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/02/aplicativo-de-libras-como-usar-vlibras-para-aprender-lingua-de-sinais.ghtml 
https://maeb.letras.ufg.br VLibras  Site:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/02/aplicativo-de-libras-como-usar-vlibras-para-aprender-lingua-de-sinais.ghtml 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essence.libras 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essence.libras 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.icts.rybenatorandroid 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.icts.rybenatorandroid 


• Sinalário Disciplinar em Libras • Site:  https://play.google.com/store/
apps/details?id=br.com.app.gpu1766632.gpu62fe9a3bd58b6fdb4b3d-
d202609a2594
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Plataformas de videoconferências

Proposta do módulo

NESTE ITEM APRESENTAMOS
• Conheceremos sobre as plataformas de videoconferências e as possibilida-

des de uso durante as aulas remotas.
•  Vamos começar?
•  O que são as plataformas de videoconferências?
•  Como é feito o seu uso?

1 Apresentação dos autores

DHEIMY TARLLYSON SANTOS SILVA

• Formação: graduação em Engenharia de Computação pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás.

• É Professor de Libras no CAS – Centro de Capacitação de Profissionais da 
Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez de Goiânia/Secretaria de 
Estado de Educação de Goiás.

KELLY FRANCISCA DA SILVA BRITO

• Formação: graduação em Pedagogia pela Faculdade Padrão e em Letras - 
Libras pela Universidade Federal de Goiás.

• Especialista em Educação Especial, pela Faculdade Padrão.
• Especialista em Linguística das Línguas de Sinais pela Universidade Fede-

ral de Goiás.
• Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
• É Professora intérprete de Libras e Coordenadora Pedagógica no CAS – 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pes-
soas com Surdez de Goiânia/Secretaria de Estado de Educação de Goiás.

• Guia-intérprete de pessoas surdocegas.

Bem-vinda e bem-vindo!

2 Breve Panorama sobre o ensino remoto emergencial

Com o advento da pandemia do Covid-19, as instituições educacionais de 
todo o mundo se viram frente a um grande desafio, reorganizar o ensino remo-
tamente para que os alunos tivessem o mínimo de impacto no ensino. Então, 



como garantir que os alunos em suas residências conseguissem ter acesso 
aos conteúdos e aos professores de forma remota? E os professores como 
fariam para ministrar as suas aulas e mediar o aprendizado?

Uma das formas para garantir que a maioria dos alunos sigam desenvolvendo 
o aprendizado mediado pelos professores é por meio das diferentes platafor-
mas de videoconferência; mas muitas não foram feitas para a educação e já 
existiam há muito tempo. Muitas eram utilizadas no contexto empresarial e de 
reuniões com pessoas em diferentes locais. Então, as escolas começaram a 
utilizá-las de forma adaptada.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) fez vários pareceres que foram ho-
mologados pelo MEC a fim de estabelecer o ensino remoto como forma de 
garantir que as horas aulas do ano letivo fossem garantidas aos alunos de 
todo o Brasil. E, as aulas do ensino remoto emergencial tem sido, na maioria 
das vezes, ministradas de forma síncrona por meio de plataformas de video-
conferência.

Professores de todo o mundo se viram obrigados a aprender a utilizar de 
forma rápida as mais diferentes plataformas. Muitos aprenderam na prática, 
vendo tutoriais, participando de lives para poder implementar um ensino que 
garantisse minimamente a qualidade aos seus alunos.

Mas, até hoje ainda temos um grande obstáculo, que é a falta de formação 
para os professores e alunos aprenderem a utilizar essas plataformas. Há 
plataformas que são autoexplicativas, intuitivas, fáceis de manuseio e temos 
aquelas um pouco mais complicadas. Também temos as que são gratuitas e 
as que são pagas e que tem um tempo limite para os usuários de forma gra-
tuita.

É importante levar em consideração esses itens falados anteriormente, mas 
precisamos estar atentos aos que possibilitam uma melhor visualização da 
língua de sinais, uma vez que estamos trabalhando com alunos surdos.

Cruz conceitua a videoconferência como:

“Virtualiza a sala de aula também porque problematiza o papel do profes-
sor. Ao incluir a obrigatoriedade do conhecimento tecnológico como con-
dição de existência da aula, amplia as exigências de atuação do docente, 
que precisa dominar os recursos e operar câmeras e microfones para que 
ocorra a comunicação com os alunos e, por consequência, a aprendiza-
gem. Se na escola tradicional ele pode escolher “enriquecer” sua aula com 
a incorporação da nova lógica que a mídia traz, na educação a distância 
por videoconferência ele está “imerso” no meio televisivo. Este lugar é vir-
tual, pois permite a interação ao mesmo tempo presencial – onde de fato 
estão os participantes, em suas salas audiovisuais, tácteis e olfativas – e é 
midiático – pois a comunicação é audiovisual e acontece no ciberespaço”. 
(CRUZ, 2008, p. 204).



O professor exerce um grande papel no ensino por videoconferência, pois tem 
que não só dominar o conteúdo escolar, mas possuir o conhecimento tecnoló-
gico e dominar os diferentes recursos. José Moran fala sobre o professor on-li-
ne:

É importante que os professores saibam a sua importância com o uso das no-
vas tecnologias. Que precisa estar sempre aberto a aprendizagens e aos mais 
diferentes tipos de recursos.

Importante: As aulas remotas não se diferenciam muito das aulas presen-
ciais. O que de fato muda no ensino remoto são os recursos que serão utili-
zados durante as aulas.

Com o aumento da procura por plataformas educacionais, empresas desen-
volveram algo específico para contemplar a educação tanto nos softwares 
quanto em pagamento diferenciados para professores, instituições e secre-
tarias de educação. Temos como exemplo: Google Meet, Microsoft Teams e 
Zoom. Também temos aquelas que precisam baixar/instalar um software ou 
aplicativo e temos as que utilizam somente o navegador de internet.

O professor on-line precisa aprender a trabalhar com tecnologias sofisti-
cadas e tecnologias simples; com Internet de banda larga e com conexão 
lenta; com videoconferência multiponto e teleconferência; com softwares 
de gerenciamento de cursos comerciais e com softwares livres. Ele não 
pode acomodar-se, porque a todo o momento surgem soluções novas e 
que podem facilitar o trabalho pedagógico com os alunos. Soluções que 
não podem ser aplicadas da mesma forma para cursos diferentes. (MORAN, 
2003, p.43).



3 Plataformas de videoconferência

3.1 Zoom Meetings

A plataforma de videoconferência Zoom Meetings foi bem conhecida após o 
início da pandemia, mas já existia bem antes. Existem duas versões, A paga e 
a gratuita. Vamos falar de forma breve sobre a versão gratuita: ela suporta até 
100 pessoas e tem 40 minutos de duração. Após esse tempo, é necessário 
reabrir uma nova sala novamente. Não existe limite de reuniões, pode agendá-
-las previamente, é possível criar um ID (identificador) também. Tem a opção 
de sala de espera ou entrar com um ID e senha.

Também é possível gravar toda a aula, fazer compartilhamento de tela, escre-
ver no chat de forma privada ou pública. Tem um anfitrião que comanda a sala. 
Existe também a função levantar a mão e outros emojis para a interação na 
hora da videoconferência. É possível gravar em HD e criar salas simultâneas e 
também tem a opção quadro branco para escrever durante a aula aberta.

É uma plataforma bem acessível para o ensino bilíngue para surdos, pois tem 
muitas ferramentas que proporcionam isso. Pode colocar o intérprete ou pro-
fessor em evidência por meio do multi-destaque e multifixação da tela por 
meio do pin ou spotlight. Colocar transcrição automática, closed caption. É 
possível reorganizar os vídeos da forma que a pessoa achar melhor para vizua-
lizar.



Fonte: zoom.us

Para saber o Zoom acesse:  https://zoom.us

Para saber sobre a acessibilidade no Zoom: Acessibilidade – Zoom

Convido você professor que ainda não utiliza ou não utilizou o Zoom como 
anfitrião, que possa conhecer as diferentes possibilidades de uso dessa plata-
forma. E você que já usa, tente explorar as mais diferentes formas de acessibi-
lidade.

3.2 Microsoft Teams

Essa é uma plataforma da Microsoft que traz recursos além da videoconferên-
cia, visto que ela dá a possibilidade de armazenamento de arquivos e inte-
grada aos aplicativos. Se a instituição escolar for credenciada a Microsoft, há 
recursos adicionais tanto para professores quanto para alunos.

Podem ser feitas chamadas de vídeo, videoconferências e as telas podem ser 
compartilhadas. A versão gratuita comporta até 300 pessoas ao mesmo tem-
po. O aplicativo pode ser baixado ou ser utilizado a partir do browser.

O professor pode criar uma sala de aula, enviar mensagens, comunicados, 
agendar reunião virtual, reunir-se com os alunos utilizando chamadas de áudio 
ou vídeo, entrar e gerenciar uma reunião.



Para saber mais sobre o Microsoft Teams acesse:  https://support.microsoft.
com/pt-br/office/reuni%C3%B5es-chats-e-postagens-em-equipes-de-classe-
-ec52ab0b-8f0a-450c-9fe8-3ece7c7a6706.

3.3 Google Meet

O Google Meet é uma plataforma do Google e tem uma versão paga e gratuita. A 
versão paga está ligada ao GSuite e a gratuita ligada ao Gmail. Qualquer pessoa 
que tenha uma conta google pode utilizar e não precisa baixar o aplicativo.

A plataforma permite até 100 pessoas de forma simultânea e com a duração de 
até 1 hora na versão gratuita. É possível fazer chamadas de áudio e vídeo, conver-
sar por chat, utilizar o Jamboard (quadro de comunicações), alterar layout, legen-
da em inglês e compartilhamento de tela.

https://support.microsoft.com/pt-br/office/reuni%C3%B5es-chats-e-postagens-em-equipes-de-classe-ec52ab0b-8f0a-450c-9fe8-3ece7c7a6706
https://support.microsoft.com/pt-br/office/reuni%C3%B5es-chats-e-postagens-em-equipes-de-classe-ec52ab0b-8f0a-450c-9fe8-3ece7c7a6706
https://support.microsoft.com/pt-br/office/reuni%C3%B5es-chats-e-postagens-em-equipes-de-classe-ec52ab0b-8f0a-450c-9fe8-3ece7c7a6706


3.4 Skype

O software Skype assim como o Teams é da Microsoft, é uma ferramenta já 
muito utilizada para comunicação de forma gratuita. Por meio do Skype é pos-
sível chamadas de áudio e vídeo, videoconferência e o envio e recebimento 
de arquivos. O que chama a atenção é que é uma plataforma bem intuitiva.

Para saber mais sobre o Skype acesse: https://www.skype.com/pt-br.

4 Plataformas de videoconferência e o ensino de Surdos

Todas as plataformas apresentadas têm possibilidades de trabalho com alu-
nos surdos. Algumas tem versões pagas e gratuitas e outras somente gratui-
tas. Mesmo as versões gratuitas apresentando algumas limitações, não impe-
dem de ser bem utilizadas. Temos plataformas autoexplicativas e intuitivas, já 
outras um pouco mais difíceis de utilizar.

Também temos as que precisam de baixar/instalar o software e as que permi-
tem uso diretamente do navegador da internet. Cabe ao professor buscar es-
tratégias para utilizar essas plataformas como aliadas no ensino bilíngue para 
surdos, incluindo-os e utilizando as mais variadas ferramentas no processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos surdos.

Nós, autores, já experimentamos todas as plataformas com os alunos surdos, 
mas dentre elas, a que escolhemos utilizar é o Zoom. Mesmo com a forma 

https://www.skype.com/pt-br


gratuita, tendo quarenta minutos, a qualidade no vídeo e a forma de interação 
entre todos é mais propícia. Os recursos estão a cada dia sendo mais aprimo-
rados para atender a todos os públicos e, com isso, podemos perceber que é 
melhor utilizar essa plataforma no ensino.

Esperamos que tenham gostado das plataformas e que possam utilizar bas-
tante para que o aluno surdo que esteja em qualquer parte do Brasil, que 
possa ter acesso ao ensino público de qualidade não somente nesse período 
de pandemia, mas em toda a sua vida escolar.

5 Referências bibliográficas

CRUZ, Dulce Márcia. A construção do professor midiático: o docente comuni-
cador na educação a distância por videoconferência. Cadernos de Educação. 
Pelotas: UFPel, v.30, jan./jun., 2008. Disponível em: http://periodicos.ufpel.edu.
br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1771/1646. Acesso em: 15 de jan 
de 2021.

MORAN, José M. Novas questões que a educação à distância traz para a 
didática. Disponível em: http:// www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/edu-
cacao_online/questoes.pdf. Acesso em: 18 de jan de 2021.

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1771/1646
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1771/1646
http:// www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/questoes.pdf
http:// www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/questoes.pdf


                MAEB
                Módulo 8
                      
Avaliação da aprendizagem na Educação Bilíngue em tempos de pandemia

Proposta do módulo

NESTE ITEM VAMOS:
Conheceremos sobre as plataformas de videoconferências e as possibilidades 
de uso durante as aulas remotas.
• Conhecer sobre a importância da avaliação da aprendizagem na Educação 

Bilíngue para ensino remoto e como eles funcionam.
• Estudar sobre feedback por vídeo e documentos colaborativos.
• Conhecer sobre o uso de rubrica.

1 Apresentação da autora 

KARLLA PATRÍCIA DE SOUZA FREITAS

• É professora do CAS - Centro de Capacitação de Profissionais da Educação 
e Atendimento às Pessoas com Surdez de Goiânia.

• Trabalha com o ensino de Libras.
• É formada em Letras: Libras e tenho pós-graduação em Linguística das 

Línguas de Sinais e em Neuropedagogia.

Bem-vinda e bem-vindo!

2 Avaliação da aprendizagem

2.1 O que é avaliar?

Vamos fazer alguns questionamentos iniciais:

- Como saber que a metodologia utilizada por você, professor, está garantindo 
a aprendizagem dos alunos surdos?



Você já está ciente que os surdos não recebem estímulos auditivos e não con-
seguem oralizar perfeitamente e que a comunicação, compreensão e aprendi-
zagem pela língua de sinais é comprovadamente mais eficaz para os surdos?

Sobre isso, vale refletirmos sobre a educação bilíngue e que o professor e alu-
no surdo devem dialogar, buscado encontrar e corrigir possíveis dificuldades 
na aprendizagem e que é preciso auxiliar e aconselhar o aluno surdo para uma 
melhor aprendizagem.

Isso é possível, quando há uma motivação para a correção do processo que 
vivencia o educando surdo, inclusive com sugestão de novas formas de estu-
do para melhor compreensão dos conteúdos.

Isso é possível dentro do processo de avaliação. Mas, o que é a avaliação para 
você?



Sobre isso, veja o que dizem Prates e Manzini (2020, p. 170):

2.2 Porque é importante avaliar?

É muito importante o processo de avaliação. Mais interessante ainda, se o 
professor (ouvinte ou surdo) sabe e utiliza a Libras, não necessitando da me-
diação do intérprete de Libras. Mas, caso o professor não saiba Libras, é muito 
importante ter a mediação do intérprete de Libras.

Isto porque a avaliação é um recurso que se utiliza para verificar a aprendiza-
gem do seu aluno surdo e quais as suas dificuldades e o que deverá ser me-
lhor trabalhado. A avaliação dos alunos pode ser diagnóstica, para detectar 
problemas de aprendizagem e auxiliar na aprendizagem do conhecimento.

Veja o que Silva e Kanashiro (2015) comentam e alertam sobre a avaliação da 
aprendizagem de alunos surdos:

“Historicamente, a avaliação da aprendizagem no contexto escolar tem se 
configurado controversa e desafiante, pois traz em sua essência alguns 
questionamentos como: “Todos aprendem da mesma maneira?”; “Que 
recursos metodológicos são necessários para que os alunos aprendam?”; 
“Como criar estratégias que garantam a aprendizagem de todos, conside-
rando as singularidades de cada um?”. Essas indagações se constituem em 
desafios para as instituições de ensino e resultam algumas reflexões dos 
docentes e equipe pedagógica na construção de práticas pedagógicas 
inclusivas, e, nesse movimento, a avaliação tem se configurado como um 
dos componentes mais complexos do currículo escolar (BAPTISTA; DOR-
NELES,2004)”. (PRATES; MANZINI, 2020, p. 170).

“(...) a avaliação se torna uma parte sensível do processo. Não são apenas 
os professores a avaliar os alunos, os alunos também se avaliam por meio 
desses instrumentos. Acabam contribuindo para a construção de sua autoi-
magem”. (SILVA; KANASHIRO, 2015, p. 691).

“Um método de avaliação padrão, aplicado em uma sala de aula composta 
majoritariamente por alunos ouvintes, gera frustações aos alunos surdos, 
pois nem todos eles conseguem ler e compreender o contexto de determi-
nados textos”. (SILVA; KANASHIRO, 2015, p. 692).



3 Feedback

3.1 Significado de feedback

Feedback significa: Retroalimentação.

O feedback: se refere a quando um indivíduo ou mais pessoas, na realização 
de um trabalho, tem o retorno sobre o seu desempenho. Significa que depois 
que realiza a atividade ou a avaliação, recebe um retorno sobre como foi de-
senvolvido e o que pode ser melhorado e corrigido.

No processo de avaliação da aprendizagem é importante estar atento para os 
momentos de feedback:

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A EVITAR

Dar conselhos positivos. Dar o feedback de forma que exponha nega-
tivamente o aluno diante dos outros colegas

Intercalar mensagens e comentários positi-
vos junto ao feedback. 

Não é aconselhável julgar e acusar os alunos 
surdos.

Pedir auxílio para a intérprete de Libras e 
enviar tudo em vídeo. 

Dar o feedback sem demorar muito tempo 
após a realização da avaliação.

É necessária uma postura adequada do pro-
fessor para esse feedback. 

Evitar feedbacks em português para os 
surdos, por exemplo, aqueles escritos em 
português no WhatsApp.



3.2 A cultura do feedback e seu uso

O que o feedback possibilita? Veja se você concorda com esses itens:

• Clareza
• Diálogo
• Valorização da Libras
• Interação
• Personalização da aprendizagem
• Atenção
• Conselho
• Confortável ao Surdo
• Compressão do processo de aprendizado

Em que mais, você acha, que o feedback pode contribuir no processo de ava-
liação?

O espaço educativo deve ter o diálogo, com a escuta e atenção às expecta-
tivas de aprendizado dos alunos ouvintes e surdos. Neste contexto, é preciso 
um bom planejamento para que sejam organizados momentos que preve-
jam o antes e depois de um curso, dentro da escola, faculdade ou dentro de 
cenário as aulas em que o professor está inserido. Precisa considerar, nesse 
processo, a mediação de intérpretes de Libras, para acompanhar também o 
desenvolvimento do processo educativo do aluno surdo, pois deve-se garan-
tir, no mínimo, o entendimento do que o professor explica, que estes diálogos 
devem ser constantes, inclusive nos momentos de avaliação.



3.3 Formas de feedback online: como trabalhar com os surdos.

Para o feedback online, pode-se usar:

VÍDEOS:

• privilegie vídeos em tempo curto;
• os vídeos podem abrir espaço ao diálogo;
• os vídeos podem ser enviados no Whatsapp ou outro aplicativo de mensa-

gens;
• pode-se fazer vídeos por meio de chamadas em diversas plataformas, 

como o Zoom, o Google meet e o próprio Whatsapp.

JANELA:

• pode-se usar o feedback com janela do Intérprete de Libras.
• pode-se usar o feedback com janela do Intérprete de Libras.

DOCUMENTOS COLABORATIVOS:

• pode-se utilizar ferramentas como: Google classroom, Google forms e 
Google Docs.

INDIVIDUAL OU COLETIVO:

• pode-se usar o feedback de forma individual;
• ou coletivo, com toda a turma e com a mediação do intérprete de Libras.



4 Rubrica

As rubricas são estratégias que auxiliam no processo de avaliação.

Então, a rubrica significa a descrição de quais os critérios estão sendo utiliza-
dos para a avaliação. Podem ser usadas para classificar qualquer produto ou 
comportamento, a partir de atividades do tipo redação, trabalhos de pesquisa, 
apresentações em Libras e outras atividades adaptadas.

Rubricas podem ser usadas também para o momento do feedback da prova, 
por exemplo, com o propósito de formação dos alunos, auxiliando a dar notas 
e avaliar os alunos surdos.

“Elas são descritivas e não avaliativas por natureza. Em vez de julgar o de-
sempenho, professores e alunos verificam qual a descrição que melhor o 
pode representar. Assim, antes do mais, as rubricas permitem desenvolver 
uma avaliação de referência criterial. E isto significa que estamos a com-
parar o que os alunos sabem e são capazes de fazer num dado momento 

“A relevância das rubricas de avaliação decorre do simples facto de clarifi-
carem o que os alunos devem aprender e saber fazer. Ou seja, perante uma 
rubrica que se assume que é clara e bem construída, alunos e professores 
ficam bem cientes acerca das características e das qualidades, que o tra-
balho deve ter, para evidenciar as aprendizagens realizadas. Assim, pode 
dizer-se que as rubricas contribuem para materializar uma ideia fundamen-
tal no contexto da avaliação pedagógica: articular as aprendizagens com o 
ensino e a avaliação. Ou seja, elas podem e devem ser utilizadas para aju-
dar os alunos a aprender e os professores a ensinar. Além disso, permitem 
que ambos avaliem o trabalho realizado”. (FERNANDES, s/d, p. 5).



Ao planejar o conteúdo a ser estudado, o professor determinará claramente e 
explicará ao aluno surdo qual é o objetivo e como espera que ele se dedique 
para aprender. Assim, o professor poderá avaliar conforme o que foi acordado 
e estiver expresso na rubrica.

Esperamos que desenvolva a sua atividade de docência explorando tudo que 
já estudou:

• Escolha o conteúdo.
• Elabore os objetivos que deseja.
• Elabore a rubrica:

• Descreva o que se espera que os alunos aprendam.
• Determine como espera que os alunos expressem/façam atividades 

sobre o que aprenderam.
• Determine níveis quantitativos para cada desempenho/atividade (por 

exemplo, aceitável, ótimo, bom, excelente...). Para cada nível, descreva 
como será o desempenho de cada aluno?

• Explique a rubrica aos alunos antes de iniciar cada conteúdo.
• Realize a mediação da aprendizagem: estimulando, motivando e usando o 

que as tecnologias podem proporcionar, como vídeos, gamificação, redes 
sociais, gifs, videoaulas etc.

• Avalie a aprendizagem conforme acordado na rubrica e dê o feedback ao 
aluno surdo sobre seu desempenho.

• Bom trabalho.

5 Indicações de materiais complementares sobre avalia-
ção

Site do Projeto MAIA - Monitorização, acompanhamento e investigação em 
avaliação pedagógica:  https://padlet.com/mfatimapires/jj6floc7tpp4

Dissertação de mestrado de Rosina Paula Ferracci sobre o uso da avaliação 
como processo de aprendizagem:  https://tede.pucsp.br/bitstream/hand-
le/22826/2/Rosina%20Paula%20Ferracci%C3%BA%20Ferraz.pdf
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                MAEB
                Módulo 9
                      
A relação família e escola na Educação de Surdos em tempos de pandemia

Proposta do módulo

VAMOS DISCUTIR SOBRE:
• A realidade e as dificuldades pelas quais os pais dos filhos surdos passam.
• Sugestões aos professores de orientações aos pais sobre como eles po-

dem acompanhar os filhos surdos na execução das atividades escolares.
• Instruções aos professores com propostas de materiais visuais que os pais 

podem utilizar com o filho surdo.

1 Apresentação das autoras

NUBIA GUIMARÃES FARIA

• Formação: Pedagogia pela Faculdade Padrão – Goiânia/GO.
• Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Salgado 

e Oliveira – Goiânia/GO
• É professora nos cursos Licenciatura em Letras: Libras e Bacharelado em 

Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português na UFG.

SÍLVIA SARAIVA DE FRANÇA CALIXTO

• Formação: Licenciatura em Letras/Libras na UFSC - Universidade Federal 
de Santa Catarina.

• Especialista em Docência de Ensino Superior pela FABEC Brasil - Faculda-
de Brasileira de Educação e Cultura - Goiânia – Goiás.

• Mestre em Teoria e Análise Linguística pela UnB - Brasília – DF.
• É professora nos cursos Licenciatura em Letras: Libras e Bacharelado em 

Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português na UFG.

ALESSANDRA CAMPOS LIMA

• Formação: Bacharelado em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás.

• Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Faculdade 
Araguaia, Goiânia – GO.

• Mestre em Letras e Linguística pela UFG.
• É professora nos cursos Licenciatura em Letras: Libras e Bacharelado em 

Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português na UFG.



ARTUR MORAES DA COSTA

Formação: Licenciatura em Letras: Português e Inglês pela UFG.
Especialista em Libras e Braille pela Faculdade Araguaia, Goiânia – GO.
Mestre em Letras e Linguística pela UFG.
É professor de Português para Surdos como segunda língua no CAS – Centro 
de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com 
Surdez de Goiânia/Secretaria de Estado de Educação de Goiás

Bem-vinda e bem-vindo!

2 A realidade da família com filho surdo

Nós queremos convidar vocês a pensarem a respeito da família do aluno sur-
do! Você conhece a família do seu aluno surdo? Você sabe como está a situa-
ção desta família?

Todos nós temos vivido tempos muito difíceis, não é mesmo? A pandemia, o 
isolamento social, a perda de entes queridos e o desemprego podem afetar 
grandemente a dinâmica familiar. Neste contexto, a sensibilidade e o bom 
senso devem permear todas as nossas atividades como profissionais da edu-
cação.

Os pais ou responsáveis ouvintes que têm filho surdo, geralmente, não sa-
bem se comunicar com eles por meio da Libras. A comunicação fica resumida 
a poucas palavras e gestos caseiros. E a sensação de isolamento, tanto para 
os pais, quanto para os filhos surdos, pode se intensificar! Negrelli e Marcon 
(2006, p. 5) ao citar Guarinello (2004) e Fernandes (1999), confirmam que a 
maior dificuldade entre os pais ouvintes e os filhos surdos é a comunicação.

“Guarinello (2004), [...] foi contundente ao afirmar que a falta de comunica-
ção constitui o principal empecilho no relacionamento entre os filhos sur-
dos e seus genitores. Essa dificuldade também foi abordada por Fernandes 
(1999), que a atribui à falta de identificação da língua, podendo resultar em 
problemas emocionais, falta de um contato mais próximo e dificuldades 
para o estabelecimento dos vínculos de afeto”.
(NEGRELLI; MARCON, 2006, p. 5)

Este fator pode influenciar negativamente no desempenho do aluno surdo. Por 
este motivo, é importante que o professor reconheça e esclareça à família que 
a Libras é a língua que pode oferecer conhecimento ao filho surdo e que é 
por meio deste conhecimento que ele poderá se desenvolver cognitivamente. 
Além disso, a língua de sinais promoverá e fortalecerá o vínculo familiar.



Silva e Bastos (2013, p.32) sugerem que o vínculo entre a escola e os pais [ou 
responsáveis] do aluno surdo “deve ser estreitado, para que haja melhor apro-
veitamento dos potenciais da criança”.

Olizaroski, Oliveira e Reis (2015) explicam que os pais ouvintes têm como 
língua natural, a língua oral. Se eles têm filhos ouvintes, a língua natural será 
a mesma, mas se seus filhos forem surdos, a língua natural dos filhos será a 
língua de sinais, ainda que a língua materna (a língua que a mãe fala), seja oral. 
Veja que há diferença entre a língua natural, aquela desenvolvida naturalmen-
te pelo ser humano, e a língua materna, aquela que a criança aprende de sua 
mãe.

Observe a seguir a figura (OLIZAROSKI; OLIVEIRA; REIS, 2015):



Fonte: Olizaroski, Oliveira e Reis (2015)

Por outro lado, as mesmas autoras explicam que quando os pais são surdos, 
a língua natural deles é a língua de sinais. Se eles tiverem um filho ouvinte, a 
língua natural desses filhos é a língua oral, mas a língua materna, a língua de 
sinais (a língua que a mãe deles “fala”). E, se os filhos forem surdos, tanto a lín-
gua natural, quanto a língua materna, será a língua de sinais. Confira na ilustra-
ção a seguir:

Fonte: Olizaroski, Oliveira e Reis (2015)



Pensando no suporte e orientação que o professor pode oferecer à família de 
seu aluno surdo, nós preparamos algumas sugestões de atividades entre pais 
ou responsáveis e filhos que você pode achar interessantes!

Além disso, elaboramos uma sugestão de calendário, para auxiliar os pais 
ou responsáveis a dividir o tempo entre os afazeres domésticos e a atenção 
ao filho surdo. Mas, antes disso, precisamos entender e valorizar o tempo em 
família. Para isso, vamos conversar um pouco sobre a família ouvinte que têm 
filhos surdos?

3 A importância do tempo junto com o filho surdo

Dizem que nas grandes crises surgem também as grandes oportunidades. 
Estar em casa com o filho surdo pode ser uma ocasião propícia para estreitar e 
fortalecer os vínculos. E, como parte das experiências vivenciadas pelo pro-
fessor, é comum ser procurado pela família, que geralmente compartilha os 
impasses, as dificuldades e também os avanços dos filhos surdos. Quando isso 
acontece, o professor pode tentar conhecer a dinâmica da família do aluno 
surdo, para sugerir a administração do tempo de estudo do aluno junto com 
os pais ou responsáveis e o tempo de lazer com o filho, sempre que possível.

Para aquelas famílias que dispõem de internet, o documentário “Sou surda e 
não sabia” apresenta uma surda adulta narrando sua vivência na escola e tam-
bém pais ouvintes de filhos surdos e suas experiências e opiniões com relação 
à educação e à língua de sinais. É muito esclarecedor e comovente!

Vale a pena conferir!

O documentário está disponível no Youtube, no link a seguir: https://www.you-
tube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc&t=877s.

https://www.youtube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc&t=877s
https://www.youtube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc&t=877s


Silva, Pereira e Zanolli (2007) explicam que é comum que a família ouvinte 
tenha a expectativa de conversar com seu filho surdo na língua oral (o portu-
guês). Portanto, entender e aceitar que a língua de sinais (a Libras) é a respon-
sável pelo desenvolvimento de seu filho surdo fará toda a diferença, tanto para 
a aquisição de conhecimentos, quanto para orientações e cuidados que os 
pais ou responsáveis se vêem incumbidos de desempenhar ao longo da vida. 
Para tanto, o professor é o profissional indicado para dar essas orientações, 
tendo em vista que está mais próximo do aluno surdo e sua família.

Às vezes, mudar o “canal” de comunicação, de oral para visual, para os 
ouvintes, pode ser algo difícil, mas este é o “canal” ideal para se comunicar 
plenamente com o filho ou aluno surdo!

“Cabe ressaltar a importância de que não só as famílias, mas os profissio-
nais da área da saúde, da educação e os próprios membros da sociedade, 
possam refletir sobre suas concepções para que atitudes preconceituosas 
e ações discriminatórias em relação à pessoa surda se modifiquem e que 
o surdo possa, de fato, ser incluído numa sociedade majoritária, tendo o 
direito de ser reconhecido e respeitado na sua diferença”. (SILVA, PEREIRA 
e ZANOLLI, 2007, p. 8).

Administrar os afazeres domésticos e o tempo com os filhos não é uma ta-
refa simples. No entanto, organizar uma rotina semanal certamente auxiliará 
os pais ou responsáveis a otimizar o tempo entre os cuidados com a casa, o 
trabalho e os filhos.

Vamos dar uma olhada nas reflexões sobre organização do tempo?

3 Cronograma é fundamental! Por quê?

O cronograma é um documento que facilita uma boa organização. Ele permite 
acompanhar o desempenho das atividades com mais clareza e acessibilidade, 
proporcionando o entendimento da rotina e a realização de todas as tarefas 
propostas ali.

Estimula a autonomia também da criança, que tem acesso ao seu próprio 
cronograma e visualiza suas tarefas de forma independente. O cronograma 
também proporciona maior organização e bom uso do tempo da criança para 
os estudos.

O cronograma pode ser feito juntamente com o aluno surdo e seu responsável 
para que todos se sintam participantes da atividade a ser realizada.

Vejam uma sugestão de cronograma que pode ser adaptado à realidade de 
cada aluno ou aluna.



CALENDÁRIO SUGERIDO

4 Orientações sobre a execução das tarefas

Sabemos que cada família tem uma dinâmica, e cada aluno tem seu ritmo de 
estudo e aprendizagem. Por isso, é importante que se tenha em mente que as 
atividades propostas podem ser adaptadas da maneira que fique melhor para 
cada família. O espaço para estudo ou outras atividades realizadas em família 
deve ser organizado previamente, e, na medida do possível, seja tranquilo e 
bem iluminado e com todos os materiais a serem utilizados à mão.

Tendo esta ideia em mente, nós selecionamos algumas ações que podem ser 
sugeridas aos familiares, para desenvolverem com seu filho surdo. A nossa 
intenção é promover a aproximação e a interação entre pais ou responsáveis 
e seu filho surdo. Para isso, precisamos tomar o cuidado de não aumentar a 
carga já pesada dos familiares, mas, incentivar um momento de aprendizado 
por meio de atividades prazerosas e lúdicas.



Na balança acima apresentamos a dinâmica que envolve o professor, a família 
e o aluno surdo de um lado e, de outro, a escola, as atividades visuais e a co-
municação em Libras. As atividades propostas, adaptadas para o aluno surdo, 
o incentivo para a comunicação na língua de sinais e o apoio e esclarecimen-
tos que o professor pode oferecer à família, podem resultar no desenvolvi-
mento cognitivo e no estreitamento dos laços familiares.

Na sequência, apresentamos uma série de sugestões que podem ser expe-
rimentadas pelas famílias e, de comum acordo com o(a) professor(a) poderá 
elaborar um banco de ideias, selecionando aquelas atividades das quais mais 
gostaram, para, posteriormente, realizarem de novo!

Para aqueles que têm acesso à internet, existem alguns sites bem instrutivos e 
animados para assistir em família!

A TV Ines tem um canal no Youtube com diversas séries. Dentre elas, nós des-
tacamos essas a seguir, para a família assistir com o filho surdo:

Veja o programa especial para as mães! No programa De mãe para mãe, 
muitas questões sobre o dia-a-dia da pessoa surda são tratadas, sob a 
perspectiva de mães surdas.
Você pode assistir aos vídeos nesse link: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1Lg7JurRQtk&list=PLk2FNFfBhQliE_rcIMKZ2Hlp2xlSST34-

Baú do Tito conta as aventuras muito divertidas do rapazinho surdo, todas 
em Libras, narradas em português!
Você pode conferir no lik: https://www.youtube.com/watch?-
v=K4-TGSIkUHQ&list=PLk2FNFfBhQljLbOo2iTuxPK3oDJlQQiad.

https://www.youtube.com/watch?v=1Lg7JurRQtk&list=PLk2FNFfBhQliE_rcIMKZ2Hlp2xlSST34-
https://www.youtube.com/watch?v=1Lg7JurRQtk&list=PLk2FNFfBhQliE_rcIMKZ2Hlp2xlSST34-
https://www.youtube.com/watch?v=K4-TGSIkUHQ&list=PLk2FNFfBhQljLbOo2iTuxPK3oDJlQQiad
https://www.youtube.com/watch?v=K4-TGSIkUHQ&list=PLk2FNFfBhQljLbOo2iTuxPK3oDJlQQiad


O diário da Bel exibe uma série de vídeos de uma adolescente surda. Nos 
vídeos ela apresenta fatos históricos do Brasil e também experiências ou 
questionamentos próprios da idade. São lindos os vídeos!
Confira: https://www.youtube.com/watch?v=3cb8P6kKB40&list=PLk2FNF-
fBhQlgZe5GvMHDlZhJtjv1OV-nS&index=2

O site Bibliolibras também tem várias histórias tradicionais, geralmente 
conhecidas de todos nós, mas que as crianças surdas não têm acesso ao 
conteúdo, justamente porque são contadas oralmente! Elas estão disponí-
veis em Libras, com narração em português, e têm o texto escrito da histó-
ria também! Pode ser um bom programa para a família!
Você pode conferir as histórias pelo link a seguir: http://www.bibliolibras.
com.br.

Também pensamos nas atividades que podem ser feitas pela família e o fi-
lho surdo, para colocarem a mão na massa, aprender e se divertir! Pensamos 
que as embalagens vazias dos produtos que seriam descartados podem ser a 
matéria prima para a criação de brinquedos. Este trabalho requer a participa-
ção da família, junto com o filho surdo e auxilia no desenvolvimento de várias 
habilidades.

Os sites a seguir apresentam diversos trabalhos feitos com sucatas:

Artesanato Brasil
https://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata.

Planejamento Infantil:
https://www.planejamentoinfantil.com.br/sucata/index.html.

https://www.youtube.com/watch?v=3cb8P6kKB40&list=PLk2FNFfBhQlgZe5GvMHDlZhJtjv1OV-nS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3cb8P6kKB40&list=PLk2FNFfBhQlgZe5GvMHDlZhJtjv1OV-nS&index=2
http://www.bibliolibras.com.br
http://www.bibliolibras.com.br
https://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata
https://www.planejamentoinfantil.com.br/sucata/index.html


Estimular os jogos em família também pode proporcionar tempo de entrete-
nimento, fortalecendo os laços, proporcionando um tempo para a prática da 
comunicação visual entre pais ou responsáveis e o filho surdo e sem a neces-
sidade do uso da internet.

Nos sites a seguir, há diversas sugestões de jogos; alguns utilizam os obje-
tos que costumeiramente temos em casa, outros são para imprimir, ou para a 
criança desenhar, todos gratuitos. Confira:

Lunetas:
https://lunetas.com.br/25-brincadeiras-para-fazer-em-familia.

Um Como:
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.
html.

Esperamos que esta nossa conversa e as sugestões dispostas neste módulo 
possam auxiliar você, professora e professor nas orientações às famílias dos 
seus alunos surdos!

Grande abraço!

6 Referências bibliográficas

NEGRELLI, Maria Elizabeth Dumont; MARCON, Sonia Silva. Família e criança 
surda. Ciência, Cuidado e Saúde. Maringá, v. 5, n. 1, p. 98-107, jan./abr. 2006. 
Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/arti-
cle/view/5146/3332. Acesso em: 14 dez. 2020.

OLIZAROSKI, Iara Mikal Horlland, OLIVEIRA,Verônica Rosemay, REIS, Leidia-
ni da Silva. Língua Natural Versus Língua Materna no Contexto da Educação 
Bilíngue da pessoa surda. Anais da 18ª Jornada de Estudos Linguísticos e Lite-
rários Unioeste, 2015. Disponivel em: https://www.unioeste.br/portal/images/
files/GpPORLIBRAS/Artigo_JELL_.pdf. Acesso em:16 dez. 2020.

SILVA, Angélica Bronzatto de Paiva e; PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; ZA-
NOLLI, Maria de Lurdes. Mães Ouvintes com Filhos Surdos: Concepção de 
Surdez e Escolha da Modalidade de Linguagem. Psicologia: Teoria e Pesquisa 
Jul-Set 2007, Vol. 23 n. 3, pp. 279-286. Disponível em: https://www.scielo.br/
pdf/ptp/v23n3/a06v23n3.pdf. Acesso em: 14 dez. 2020.

SILVA, Luciana Santana da, BASTOS, Thereza. Pais ouvintes e filhos surdos: im-
passes na comunicação. Entrelaçando - Revista Eletrônica de Culturas e Edu-
cação. Caderno Temático: Educação Especial e Inclusão Nº. 8 p. 25-34, Ano IV 
(Junho/2013). Disponível em: https://www2.ufrb.edu.br/revistaentrelacando/
index.php/edicoes-entrelacando/44-educacao-especial-e-inclusao. Acesso 
em: 15 dez. 2020.

https://lunetas.com.br/25-brincadeiras-para-fazer-em-familia
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.html
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.html
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5146/3332
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5146/3332
https://www.unioeste.br/portal/images/files/GpPORLIBRAS/Artigo_JELL_.pdf
https://www.unioeste.br/portal/images/files/GpPORLIBRAS/Artigo_JELL_.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v23n3/a06v23n3.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v23n3/a06v23n3.pdf
https://www2.ufrb.edu.br/revistaentrelacando/index.php/edicoes-entrelacando/44-educacao-especial-e-inclusao
https://www2.ufrb.edu.br/revistaentrelacando/index.php/edicoes-entrelacando/44-educacao-especial-e-inclusao


Sites:

Documentário “Sou surda e não sabia”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc&t=877s.

Artesanato Brasil:
https://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata.

Planejamento Infantil:
https://www.planejamentoinfantil.com.br/sucata/index.html.

Lunetas:
https://lunetas.com.br/25-brincadeiras-para-fazer-em-familia.

Um Como:
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.
html.

https://www.youtube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc&t=877s
https://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata
https://www.planejamentoinfantil.com.br/sucata/index.html
https://lunetas.com.br/25-brincadeiras-para-fazer-em-familia
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.html
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/brincadeiras-em-familia-29137.html
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